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АНОТАЦІЯ 

Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного 

Причорномор'я. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 11.00.05 «Біогеографія та географія 

ґрунтів». – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Одеса – Львів, 2017.  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення розвитку 

ґрунтово-географічних досліджень на території Північно-Західного 

Причорномор'я. Встановлено, що наявні праці не повною мірою висвітлюють 

еволюцію наукових поглядів, теорій та гіпотез щодо ґенези, географії, складу, 

властивостей ґрунтів, їх раціонального використання та є недостатньо 

систематизованими щодо становлення і розвитку ґрунтознавчих досліджень 

зазначеного регіону. 

 Розглянуто природні, особистісні та соціально-політичні передумови, які 

значною мірою визначають характер та напрями наукових пошуків. 

Запропоновано та обґрунтовано періодизацію розвитку ґрунтово-

географічних досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я. 

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., що обумовило необхідність 

проведення обстежень ґрунтового покриву. Вперше були запропоновані гіпотези 

генезису ґрунтів з наданням переваги окремим чинникам ґрунтоутворення: 

біологічному у взаємозв’язку з гірськими породами (І. Х. Гебенштрейт, 

М. В. Ломоносов, М. І. Афонін, І. М. Комов, А. Т. Болотов, І. А. Гюльденштедт, 

М. Г. Ліванов), материнським породам, клімату (А. І. Гроссул-Толстой), рельєфу з 
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його кореляційним зв’язком з іншими компонентами природи (О. О. Шмідт) 

тощо.  

Рівнозначний та взаємозалежний зв'язок між окремими чинниками: клімату, 

рослинності, ґрунтотвірних порід, рельєфу місцевості та часу був доведений 

В. В. Докучаєвим. Вчений провів районування зазначеного 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. 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 ґрунтів 

чорноземної смуги Європейської Росії. Вихідними були не лише описові та 

статистичні матеріали, а й дані аналітичних досліджень з використанням методу 

«ізогумусових» смуг. 

Досліджено роль Одеської «Південної» школи у вивченні ґрунтів Північно-

Західного Причорномор'я. Становленню наукової школи ґрунтознавства сприяли 

різносторонні дослідження О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєва, О. І. Піотровського, 

Г. Г. Махова. Вченими були розроблені теоретично-методологічні основи 

вивчення ґрунтового покриву, запропоновано фізико-географічне районування 

території з характеристикою зональних та внутрізональних відмінностей, 

проведено агрохімічну інвентаризацію ґрунтів, складено різномасштабні ґрунтові 

карти та засновано перший Ґрунтовий музей.  

Вагоме значення для розвитку дослідженнь ґрунтів як України в цілому, так 

і Північно-Західного Причорномор'я зокрема мали наукові напрацювання 

О. Н. Соколовського. Під керівництвом вченого були започатковані нові напрями 

ґрунтознавчих досліджень, спрямовані на вивчення властивостей та можливостей 

використання галогенних ґрунтів півдня України, була розроблена класифікація 
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ґрунтів, яка на відмінну від попередніх, відповідала критеріям генетичності, 

єдності ґрунтоутворюючого процесу та виробничості.  

Встановлено, що рубіжною межею між розрізненими обстеженнями 

ґрунтового покриву та цілеспрямованими інтенсивними дослідженнями на 

державному рівні були великомасштабні обстеження (1957-1961 рр.). Складені в 

60-х роках ґрунтові карти по теперішній час є основою ґрунтово-географічних 

досліджень як території України в цілому, так і Північно-Західного 

Причорномор'я зокрема. 

Широкий розвиток іригації в другій половині ХХ ст. призвів до низки 

негативних наслідків (підтоплення, заболочення прилеглих територій, зміни в 

структурі ґрунтового покриву, засолення, осолонцювання, декарбонатизації 

тощо), які зумовили необхідність поглибленого вивчення впливу зрошення на 

чорноземні ґрунти регіону. Проаналізовано роботу науково-дослідних установ та 

організацій щодо еколого-меліоративних проблем зрошуваного землеробства, 

зміни фізико-хімічних властивостей ґрунтів під впливом багаторічного зрошення, 

якості поливних вод, особливостей вирощування окремих сільськогосподарських 

культур тощо. 

Визначено значення наукових досліджень І. М. Гоголєва у розвитку 

ґрунтово-меліоративного напряму (з’ясовано характер і напрями розвитку 

ґрунтових процесів в умовах зрошення, встановлено явище «лужного удару», 

проведено морфоструктурно-аналітичне вивчення ґрунтової маси, запропоновано 

показник дезагрегації фізичного стану ґрунтів тощо). Здійснено аналіз 

ландшафтно-геохімічного, ґрунтово-картографічного, морфогенетичного, 

ґрунтово-екологічного напрямів та моніторингових досліджень, проведених під 

керівництвом професора І. М. Гоголєва та ґрунтово-ерозійного напряму під 

керівництвом професора Г. І. Швебса.  

Сучасний етап характеризується послабленням експериментальних та 

експедиційних досліджень, що обумовлено, в перше чергу, практичною 

відсутністю державного фінансування та низьким рівнем матеріально-технічного 

забезпечення. Визначено сучасні напрями досліджень ґрунтів, їх наукову 
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проблематику та основні здобутки вчених у вивченні ґрунтового покриву за часів 

незалежності України.  

Ключові слова: ґрунтово-географічні дослідження, Північно-Західне 

Причорномор'я, напрями ґрунтознавчих досліджень 

 

ABSTRACT 

Popelnytska N. Soil-geographical research of the North-West Black Sea region. 

Qualification and scientific thesis as a manuscript.  

Dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences in speciality 

11.00.05 `– Biogeography and soil geography. – Ivan Franko National University of 

Lviv, Lviv, 2017. 

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, 
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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. 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 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). Soil maps, 
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that were made up in 60-th, nowadays are the base of soil and geographical research 

both of Ukraine as a whole and of the North-West Black Sea region in particular. 

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

chain of negative consequences (flooding, swamping of surrounding areas, changes in 

the structure of the topsoil, salinity, alkalinity, decarbonization etc.) 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 
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ВСТУП 

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 
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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. 

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, 
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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.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею, в якій наведено результати власних напрацювань автора щодо 
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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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ 

ЗАСАДИ 

 

Необхідним елементом будь-якої сфери дослідницької діяльності є 

вивчення розвитку і становлення відповідної науки. Ще В. І. Вернадський писав, 

що глибокий історичний аналіз може допомогти зрозуміти те, наскільки сучасні 

уявлення узгоджуються з накопиченим досвідом, знаннями уже перевіреними і 

підтвердженими, виявити закономірний розвиток науки [12, с. 27]. Не виняток і 

ґрунтознавча наука. Лише після достеменного розгляду еволюції ґрунтознавства, 

глибокого аналізу й переосмислення творчого доробку окремих науковців та 

напрацювань колективів вчених різних років можна об’єктивно відтворити 

становлення та розвиток ґрунтово-географічних досліджень взагалі та всіх їх 

складових зокрема. Виходячи з даної позиції, можна стверджувати, що результати 

минулих років багато в чому є вихідними для подальших пошуків щодо 

раціонального використання ґрунтів, їх збереження і підвищення потенційної 

родючості, а також визначення пріоритетних напрямів проведення подальших 

ґрунтово-географічних досліджень. 

 

1.1. Історіографія проблеми дослідження 

 

Помітне зростання інтересу до неоціненних надбань минулого 

ґрунтознавчої науки має важливе теоретичне і практичне значення для розуміння 

її сучасного стану й перспектив подальшого розвитку.  

Опрацьована галузева література не дає достовірного та цілісного уявлення 

про розвиток ґрунтово-географічних досліджень на території України в цілому та 

південного регіону зокрема. Наукові пошуки мають здебільшого фрагментарний, 

несистемний, частковий характер, що вказує на відсутність комплексного 

дослідження з даного питання та унеможливлює виокремлення стадій розвитку 
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ґрунтово-географічних досліджень на території півдня України з окресленням їх 

змістовних характеристик. 

Питанню історії наукових досліджень в галузі ґрунтознавства приділено 

увагу як в працях іноземних вчених, так і вітчизняних науковців: В. В. Докучаєва, 

В. І. Вернадського, Б. Б. Полинова, В. А. Ковди, І. А. Крупенікова, І. В. Іванова, 

В. А. Вергунова, Д. Г. Тихоненка, В. І. Канівця, І. І. Назаренка, С. П. Позняка, 

В. І. Михайлюка, Є. Н. Красєхи, Л. В. Мазник, Я. М. Біланчина, В. І. Тригуб, 

Н. О. Попельницької та ін. [2-5, 6, 11, 21, 22, 32, 34-36, 38, 39,  41-43, 46, 47, 50, 

52, 53, 60, 66, 67, 69-73, 90-92]. 

Однією із перших праць, яка відображала еволюцію наукової думки щодо 

пізнання ґрунтів як особливого природного ресурсу є «Російський чорнозем» 

В. В. Докучаєва, яка фактично узагальнила багатовікові дослідження, пов'язані з 

накопиченням практичних знань про ґрунт, і до сьогодні вважається джерелом 

найбільш значущих ідей її автора [22]. 

Одним із діячів ґрунтознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст., який також  

популяризував досягнення науки на сторінках видань був доктор філософії і 

сільськогосподарських наук А. А. Ярилов. Висока підготовка та значний досвід 

дозволили вченому написати десятки статей про ґрунтознавців та їх роль у 

розвитку науки. Вчений досліджував історію і методологію ґрунтознавства, 

проблеми краєзнавства та сільськогосподарської географії. В одній із праць 

«Педология как естественно-научная дисциплина о земле» [97] провів аналіз 

наукових досягнень в ґрунтознавстві, показав зв’язки даної науки з агрономією, 

геологією та географією і наполягав на вивченні ґрунту як природно-історичного 

тіла.  

До 1917 року розвиток ґрунтознавства мав переважно практичний характер 

і був спрямований на вирішення завдань щодо оцінки земель з фіскальною чи 

колонізаційною метою, що стало причиною стихійного і несистематичного 

видання наукової літератури. В період становлення нового суспільно-політичного 

ладу була змінена основна мета проведення ґрунтознавчих досліджень – вивчення 
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ґрунтів, як основного засобу сільськогосподарського виробництва, внаслідок чого 

відбувся значний поступ наукових досліджень. 

З метою задоволення зростаючих потреб у знаннях про ґрунти у 1918–

1922 рр. агроном А. Г. Терниченко публікує серію видань «Курс хліборобства», 

першою частиною якого є «Ґрунтознавство» [83]. Підручник написаний 

українською мовою і призначений для середніх і нижчих сільськогосподарських 

шкіл і аграрних курсів, включав необхідну інформацію про походження ґрунтів, 

їх фізичну та хімічну природу, описи основних типів ґрунтів на території України, 

способи їх класифікації, оцінки тощо.  

Не менш важливе значення мають роботи ґрунтознавця Г. Г. Махова, в яких 

висвітлено деякі аспекти історії українського ґрунтознавства та зазначено основні 

досягнення науки. Серед основних праць варто відмітити «Територіальні 

дослідження ґрунтів на Україні за період 1887–1927 рр. та їх найближчі 

перспективи», «Почвенная карта Украины в 25-верстном масштабе», виданий 

українською мовою підручник «Ґрунтознавство», в якому автор відобразив зв'язок 

ґрунтів з елементами фізико-географічних умов ґрунтоутворення. В роботі 

«Ґрунти України» науковець узагальнив наявні матеріали щодо дослідження 

ґрунтів на території України, запропонував детальну систему морфологічних 

ознак для визначення їх видів і типів. В статті «Організація та завдання 

ґрунтознавства на Україні» [49, с. 82-83] вчений звертає увагу на досягнення 

науково-дослідних робіт в напрямку географії ґрунтів та їх морфології, проте 

підкреслює відсутність необхідних даних в фізико-хімічному напрямку і критикує 

дослідження, в яких вивчаються лише окремі ознаки певного генетичного 

варіанту ґрунту.  

У 1927 р. було опубліковано нарис із загальної історії української аграрної 

науки «Десятиріччя жовтня на полі української сільськогосподарської науки», 

написаний агрономом О. А. Яната. Автор акцентує увагу на діяльності секції 

ґрунтознавства Сільськогосподарського наукового комітету України в області 

дослідження ґрунтів дослідних станцій окремих районів. Результатом діяльності є 

видання 25-вестної карти ґрунтів України та публікація «Матеріалів до 
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ґрунтознавства», які узагальнюють досягнення науки [96]. Варто відмітити роль 

О. А. Яната у пропаганді наукових знань в області сільського господарства, в 

тому числі й агрономії і ґрунтознавстві. Вчений наголошував, що усі праці, якими 

б дрібними вони не були, повинні збиратися у спеціальні друковані праці кожної 

галузі сільськогосподарської науки, щоб жодна з них, не була втрачена [74]. 

Значна кількість праць, зазначених вище вчених, публікувалась в 

періодичних виданнях, серед яких перший галузевий науковий журнал 

«Почвоведение», заснований 1899 року. З дня заснування було видано понад 1400 

випусків журналу, які донині сприяють розвитку, популяризації та впровадженню 

в практику наукових розробок ґрунтознавчого спрямування. Проаналізувавши 

публікації за час його видавництва, можна стверджувати, що тематика праць 

журналу поглиблювалась і видозмінювалась у зв’язку з розвитком та 

ускладненням напрямів і розширенням методів наукових досліджень. Журнал 

ставав все більш спеціалізованим та науково-обґрунтованим. Публікації перших 

років були різноманітними за тематикою та якістю, проте мали потужну основу 

польових досліджень. У 20-30 рр. минулого сторіччя на сторінках вказаного 

видання висвітлювались публікації результатів ґрунтово-географічних обстежень 

земельного фонду як колишнього Радянського Союзу загалом, так і України 

зокрема. В цей час ґрунтознавці досягли значних успіхів в хімії та агрохімії, що 

стало причиною появи значної кількості статей з означеної тематики. Вагоме 

місце посідали матеріали перших міжнародних конгресів ґрунтознавців, що 

означало ствердження докучаєвського ґрунтознавства як складової частини 

світової науки. Впродовж 40-60-х рр., успіхи в розвитку меліоративних робіт, 

зокрема зрошення на півдні, зумовили прогрес в досліджені фізичних та 

геохімічних властивостей ґрунтів, що в подальшому було відображено на 

сторінках журналу «Почвоведение». Загострення екологічних проблем в другій 

половині ХХ ст., деградація ґрунтів, різке зниження родючості, проблеми ерозії та 

антропогенного забруднення, стали передумовою формування та розвитку 

біологічного та екологічного напрямку наукових досліджень, які активно 

розвиваються і по теперішній час [5, 18, 41, 56]. Отже, поступовий розвиток 
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науки, поява нових напрямів досліджень та удосконалення методології, як 

невід’ємної частини становлення і розвитку науки, зумовили появу нових 

спеціальних розділів у науковому журналі, що сприяло швидкому поширенню 

новітніх досягнень ґрунтознавчих досліджень. 

Опубліковані матеріали в журналі «Почвоведение» містять безцінну 

інформацію, зберігають унікальні відомості щодо нагальних проблем 

ґрунтознавчої науки того чи іншого періоду. Так, у випуску № 5-6 журналу, 

опублікованого в 1931 р., розміщені відомості щодо проведених агроґрунтових 

робіт на території України [13]. Зазначені основні напрями діяльності та завдання 

дослідної роботи Українського інституту сільськогосподарського ґрунтознавства 

(підвищення родючості ґрунтів, вирішення агроґрунтознавчих питань, пов’язаних 

із зрошенням, хімізацією сільськогосподарського виробництва та ін.). В роботі 

«Советская наука о почве к ХХ годовщине Великой Октябрьской революции» [80, 

с. 1257] окреслено основне завдання ґрунтознавчої науки, що полягає у пізнанні 

ґрунту як основного засобу сільськогосподарського виробництва з метою 

підтримання родючості та відмічено важливість історичного підходу в науці та 

його необхідність при виборі методів дослідження.  

Упродовж 30-х рр. ХХ ст. з’явились роботи О. Н. Соколовського, 

І. Й. Канівця, О. І. Душечкіна, С. С. Соболєва, М. М. Годліна, А. А. Ярилова, 

О. А. Яната та інших вчених [24, 79, 81, 96 та ін.], які висвітлювали актуальні 

питання ґрунтознавчої науки на сторінках як періодичних видань, так і об’ємних 

монографічних робіт. Зокрема, серед періодичних видань вирізняються 

«Проблемы советского почвоведения», «Соціалістичне сільське господарство», 

«Соціалістична агротехніка», «Зернове господарство», «Труды общества 

сельского хозяйства южной Украины» та ін. Останнє з 1830 р. видавалось під 

назвою «Труды общества сельского хозяйства южной России» і впродовж 89 

років висвітлювало діяльність вчених-ґрунтознавців та аграріїв на території 

півдня сучасної України.  В цей період друкується також низка статей у збірниках 

Академії наук УРСР, в «Трудах» Державного заповідника «Чаплі» (Асканія-



21 
 

Нова), в працях Українського інституту соціалістичного землеробства, 

Харківського, Одеського, Уманського та інших інститутів. 

Засновником українського агрономічного ґрунтознавства – професором 

О. Н. Соколовським впродовж 1930-1931 рр. була опублікована «Українська 

сільськогосподарська енциклопедія» (1 та 3-й том); 2-й том вийшов за редакцією 

Д. Г. Віленського. За редакцією О. Н. Соколовського був виданий і підручник 

«Ґрунтознавство», в якому була наведена перша схема генетичної класифікації 

ґрунтів, з урахуванням не лише основних типів ґрунтоутворення, а й форм їх 

взаємодії, взаємозаміщення і співіснування.  

Ґрунтовно висвітлює дослідну справу в Україні агрохімік П. А. Власюк, 

який у фундаментальній праці «Сільськогосподарська наука до 40-річчя Великого 

Жовтня» [16] подає цілісну картину надбань сільськогосподарської науки з різних 

напрямів сільськогосподарського виробництва. В праці «Досягнення 

сільськогосподарської науки за роки радянської влади» [15] автор висвітлив 

минулі досягнення й визначив подальші завдання зазначених напрямів науки, 

відобразив перспективне планування діяльності науково-дослідних установ. 

Звернув увагу на дослідження, що проводились АН УРСР та Інститутом 

соціалістичного землеробства у зв’язку з водогосподарським будівництвом на 

півдні України, а також з метою поліпшення малородючих солонцюватих і 

солончакуватих ґрунтів [15, с. 35]. Серед основних завдань ґрунтознавців і 

агрохіміків науковець виділив: необхідність складення ґрунтово-агрохімічних 

карт для кожного колгоспу чи радгоспу, розробку теоретичних основ систем 

обробітку ґрунтів, вивчення генезису ґрунтів різних районів з урахуванням 

провідної ролі біологічних факторів і перетворюючої діяльності людини та 

створення теоретичної бази для єдиної виробничо-генетичної класифікації ґрунтів 

тощо. 

Аналіз галузевої літератури засвідчує, що починаючи з 50-х рр. тематичний 

спектр робіт щодо розвитку ґрунтово-географічних досліджень змінюється і 

набуває більш інтенсивного характеру. З’являються багатосторінкові праці, що 

відображають загальний розвиток ґрунтознавчих пошуків. Зокрема у монографії 
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Д. Г. Віленського «История почвоведения в России», опублікованої в 1958 р., 

автор акцентував увагу на наукових досягненнях російських вчених, проте 

побіжно згадав і про загальні здобутки українських ґрунтознавців у обґрунтуванні 

теорії та методів дослідження ґрунтового покриву як України в цілому, так і 

Північно-Західного Причорномор’я зокрема [14].  

Успіхи ґрунтознавчих досліджень на території України відмічає і 

В. Ф. Пересипкін в статті «Сільськогосподарська наука України до 45-річчя 

Великого Жовтня» [62, с. 5]. Говорячи про суцільні обстеження, проведенні 

впродовж 1957-1961 рр. науковець наполягає на необхідності розширення 

ґрунтово-географічних досліджень, у тому числі й території зрошуваних земель, 

площа яких в колишній республіці постійно збільшувалась.  

Основні напрями ґрунтознавчих досліджень висвітлені в нарисі Г. С. Гриня 

«З історії територіальних ґрунтових досліджень на Україні» (1970) [19], в якій 

вчений показує розвиток досліджень ґрунтів від планомірних і територіально-

розрізнених до суцільних великомасштабних обстежень. 

Стан ґрунтознавства та наукові здобутки детально проаналізовано в праці 

відомого ґрунтознавця І. А. Крупенікова «История отечественного почвоведения 

(от времени его зарождения до наших дней)» (1981) [42], яка донині зберігає свою 

актуальність та оригінальність. В основі зазначеної роботи є аналіз та 

узагальнення великої кількості вітчизняних та іноземних літературних, фондових, 

архівних матеріалів, які дозволили заповнити прогалини в історії ґрунтознавчої 

науки. Вчений розглянув розвиток знань про ґрунти, зміни відношення людей до 

такого вичерпного багатства впродовж майже трьох тисяч років в різних країнах 

світу, чого не було в працях попередніх років (В. А. Ковди, Д. Г. Віленського та 

ін.). Важливим у вказаній роботі є прагнення вченого показати розвиток 

ґрунтознавства як важливої галузі сучасного природознавства. На основі 

комплексного аналізу автор виділив десять періодів наукового поступу 

ґрунтознавства. Головну увагу зосередив на досягненнях та відкриттях російських 

вчених, проте, побіжно згадує і українських дослідників – О. Г. Набоких, 

Г. І. Танфільєва, Г. Г. Махова, О. Н. Соколовського та ін. Автору вдалося 
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простежити зв'язок сучасного ґрунтознавства з минулим і на цій основі зробити 

спробу передбачити його майбутнє, підкресливши найбільш важливі напрями 

розвитку. 

З початком незалежності України все більше уваги приділялось розвитку 

ґрунтознавства як науки та стверджувати про існування українського 

ґрунтознавства. Вже наприкінці 90-х років ХХ ст. з’явилися праці, в яких 

відображалась оцінка досліджень ґрунтознавчого спрямування на території 

України – Е. Г. Дегодюк [20], Г. А. Мазур [48], Д. Г. Тихоненко [84], В. І. Канівець 

[34-36], Б. С. Носко [59], І. І. Назаренко [53], С. П. Позняк [17, 65, 78], 

В. А. Вергунов [6], В. І. Михайлюк [50, 52] та ін.  

Особливої уваги заслуговує діяльність д.с.-г.н., професора, члена-

кореспондента НААН України В. А. Вергунова, який на теперішній час є 

директором Національної Наукової Сільськогосподарської Бібліотеки Академії 

Аграрних Наук України. За ініціативою і безпосередньою участю вченого були 

започатковані серії історико-бібліографічних видань: «Академіки Національної 

академії аграрних наук України», «Бібліографія вчених-аграріїв України», 

«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії», які відображають 

аналіз наукової спадщини українських вчених. В межах останньої серії 

В. А. Вергуновим була опублікована збірка «Нариси історії аграрної науки, освіти 

та техніки» [6-9], яка узагальнила матеріали досліджень вченого з питань історії 

науки. Науковець логічно та послідовно розкриває різні аспекти розвитку 

аграрної науки, неодноразово звертаючись до маловідомих чи взагалі невідомих 

праць вчених попередніх років, опублікованих в періодичних, спеціальних чи 

раніше засекречених виданнях. Особливо вирізняється перша частина, в якій 

автор наголошує на існуванні українського ґрунтознавства, про яке вперше 

заговорив ще Г. Г. Махов, виокремлюючи дослідження та досягнення «южной 

школы». Як доказ існування саме українського ґрунтознавства, В. А. Вергунов  

виділив наукові школи: Харківську, Київську та Одеську, представники яких були 

і залишаються провідними спеціалістами в галузі ґрунтознавства та в різні часи 

проводили масштабні ґрунтово-географічні дослідження як в межах України в 
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цілому, так і Північно-Західного Причорномор'я зокрема. Саме В. А. Вергунов 

вперше запропонував виокремити етапи становлення і розвитку українського 

ґрунтознавства [6].  

У аналітичних статтях «Історія ґрунтознавства в Україні: проблеми і 

методологія шляхів вирішення» [11], «Українське ґрунтознавство: історія 

становлення та розвитку у наукових школах, інститутизації і періодизації» [10] 

відображені основні проблеми ґрунтознавчої науки, досягнення та наукові 

здобутки українських вчених, а також розкривається роль накопиченого 

багатовікового досвіду для сучасних досліджень ґрунтознавчого спрямування.  

Під керівництвом В. А. Вергунова були захищені дисертаційні роботи, 

серед них праця О. А. Пашківської «Становлення та розвиток агроґрунтознавства 

в Україні у 20-х роках ХХ століття», в якій розкриті особливості ґрунтових 

досліджень в Україні у вказаний період, подано історію та діяльність профільних 

дослідних установ та кафедр сільськогосподарського профілю, проаналізовані 

основні напрями їх науково-дослідної роботи з агроґрунтознавства [61]. 

О. М. Пильтяй в дисертації «Розвиток дослідної справи в агроґрунтознавстві 

України (30-ті роки ХХ ст.)» детально проаналізувала історію створення 

класифікації та номенклатури ґрунтів, їх картографування, визначила внесок 

окремих вчених у розвиток науки [64]. Н. М. Новосад захистила дисертацію на 

тему «Діяльність академіка О. Н. Соколовського у контексті розвитку 

сільськогосподарської науки та освіти в Україні (1884–1959 pp.)», 

охарактеризувала основні етапи наукової діяльності вченого, відмітила вагомий 

внесок О. Н. Соколовського у розвиток ґрунтознавчої науки та створення 

науково-дослідних установ аграрного профілю [57]. Зазначені праці є окремими 

прикладами, які підтверджують важливість та необхідність вивчення історичних 

аспектів становлення ґрунтознавчої науки. 

В 2003 р. була опублікована праця професора І. В. Іванова «История 

отечественного почвоведения» [32]. В книзі детально характеризуються періоди 

історії ґрунтознавства, розкривається творчість провідних вчених зазначеного 

періоду, наводяться результати наукометричного аналізу публікацій з 
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ґрунтознавства.  Автор в цілому аналізує історію російського ґрунтознавства, 

проте згадує і про існування наукової школи О. Г. Набоких, представниками якої 

були О. Ф. Лєбедев, В. І. Крокос, М. П. Флоров, Г. Г. Махов та ін.  

В останні десятиріччя в Україні були видані колективні праці, в яких 

висвітлювалося становлення ґрунтознавства як самостійної науки: І. І. Назаренко 

«Історія і методологія ґрунтознавства» (2000) [53], М. І. Лактіонов 

«Агроґрунтознавство» (2001) [45], «Ґрунтознавство» за ред. Д. Г. Тихоненко 

(2005) [84], «Історія і сучасність ґрунтознавства і агрохімії в Україні» (2006) [33], 

«Історичний нарис кафедри ґрунтознавства Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (1894-2015 рр.)» [86], С. П. Позняк 

«Ґрунтознавство і географія ґрунтів» (2010) [65], Б. С. Носко «Сторінки історії 

агрохімічних досліджень в Україні» (2015) [58]. Спільним для вказаних праць є 

об’єктивність та неупередженість висвітлення історії науки, наповненість багатим 

фактичним та ілюстративним матеріалом. 

Серед останніх робіт з обраної тематики варто відмітити «Ґрунтознавство в 

Україні: історія та сучасність» [89], в якій узагальнена інформація щодо розвитку 

знань про ґрунти в Україні на різних етапах її формування. Монографія укладена 

на основі матеріалів, наданих провідними спеціалістами в галузі історії 

ґрунтознавства, серед яких В. В. Медведєв, А. Д. Балаєв, С. П. Позняк, 

В. І. Михайлюк, Є. Н. Красєха, С. Г. Чорний, В. В. Морозов та інші. Варто 

відмітити, що в даній роботі відображені і матеріали представленого 

дисертаційного дослідження [40]. 

Вагоме місце в дослідженнях розвитку ґрунтознавства займають і публікації 

вказаних вчених у періодичних виданнях: «Харківська школа ґрунтознавців» [88], 

«Історія ґрунтово-картографічних досліджень в Україні» [87], «До 50-річчя 

епохального обстеження ґрунтів України (історія, методологія, орієнтири)» [85], 

«Ще раз про витоки Харківської школи ґрунтознавців» [36], «Великомасштабне 

дослідження ґрунтового покриву України – стратегічний захід ефективного 

збалансованого його використання» [63] «Проблемність і фундаментальність 

ґрунтознавчої науки» [69] та інші праці, які всебічно розкривають становлення 
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ґрунтознавства, відображають наукові здобутки окремих вчених та їх роль для 

розвитку науки.  

Варто окремо відмітити і роботи професора С. П. Позняка – завідувача 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного 

університету імені Івана Франка, дослідження якого охоплюють широкий спектр 

наукових проблем: ґрунтознавчих, екологічних, ландшафтних, історичних та ін. 

Особливий інтерес викликають роботи вченого щодо вивчення історичних 

аспектів дослідження чорноземів України: «Чорнозем – національне багатство 

України» [72],  «Історичні аспекти вивчення ґенези, властивостей і використання 

чорноземів України» [67], «Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини 

та Поділля» [66] та інші праці, в яких Степан Павлович дає глибокий аналіз 

поглядів низки дослідників на генетичну природу та властивості чорноземів 

України, на їхнє поширення й особливості використання.  

Вперше Степаном Павловичем були започатковані серії видань «Ґрунти 

України» та «Українські ґрунтознавці». Сьогодні серія «Ґрунти України» 

нараховує 18 монографій, в яких описується: структура ґрунтового покриву (СГП) 

різних регіонів України, проводиться аналіз особливостей елементарних 

ґрунтових ареалів, мікрокатен та ґрунтових комбінацій, висвітлюються фактори 

формування СГП досліджуваних регіонів з виявленням найбільш суттєвих з них; 

подаються відомості щодо екологічного стану та сільськогосподарського 

використання ґрунтів, перспектив їх трансформації в умовах існуючого 

землекористування; висвітлюються дослідження морфологічних, фізичних, 

фізико-хімічних, хімічних властивостей ґрунтів, аналізується їх генезис та 

поширення; вказуються основні типи і види деградаційних процесів; 

розкривається динаміка та закономірності розвитку елементарних ґрунтових 

процесів в залежності від виду меліорації; подаються рекомендації щодо 

оптимального використання меліорованих земель та пропонуються шляхи 

подолання негативних явищ тощо. Першим виданням серії «Українські 

ґрунтознавці» стала праця «Професор Іван Гоголєв» [70], упорядкована з 

В. І. Тригуб і присвячена доктору сільськогосподарських наук, професору, 
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фундатору львівської та одеської шкіл ґрунтознавства, засновнику кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного (нині національного) 

університету імені І. І. Мечникова – професору Івану Миколайовичу Гоголєву. В 

даній роботі подається цілісне уявлення про життєвий шлях та проаналізовано 

науково-педагогічну діяльність вченого-ґрунтознавця. Подано його головні праці 

з вивчення генетичної природи, класифікації, географії, сільськогосподарської 

типології і меліорації ґрунтів України, Казахстану, Сибіру, Забайкалля, 

Магаданської області Росії. Розкривається значення наукових досягнень Івана 

Миколайовича для сучасних досліджень ґрунтів України.  

Під науковим керівництвом С. П. Позняка була написана і захищена 

кандидатська дисертація Л. В. Мазник «Генетико-географічні дослідження ґрунтів 

західних областей України» [47], а пізніше у співавторстві видана монографія 

[46], в яких детально висвітлено та проаналізовано основні напрямки науково-

дослідних робіт ґрунтознавчого характеру на території Західних областей та 

визначено внесок окремих вчених у розвиток ґрунтово-географічних досліджень 

зазначеної території. 

В науці історія та біографія вчених, навіть найбільш видатних, цікавить не 

стільки, як розвиток наукових ідей, гіпотез, методів вивчення тощо, які 

представляють сутність науки. Їх виявлення та аналіз розвитку зумовлює 

необхідність вивчення причино-наслідкових зв’язків, зв’язків з іншими науками 

та соціально-економічними умовами, які є особливими для певного історичного 

періоду, і як наслідок – об’єктивне відтворення становлення та розвитку науки. 

 

1.2. Джерельна база досліджень 

 

Відтворення еволюції наукової думки можливе лише за умови її 

дослідження в конкретних умовах і зв’язках, які є характерними для певного 

етапу розвитку суспільства. Об’єктивному відображенню розвитку ґрунтово-

географічних досліджень сприяв аналіз широкого кола різноманітних 

опублікованих і неопублікованих джерел, що зберігаються в Державній науковій 
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сільськогосподарській бібліотеці УААН, Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського (м. Київ), Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова, 

Науковій бібліотеці ОДАУ, Одеській національній науковій бібліотеці імені 

М. Горького (м. Одеса), Бібліотеці Миколаївського національного аграрного 

університету (м. Миколаїв), Науковій бібліотеці Херсонського державного 

аграрного університету (м. Херсон).  

При написанні дисертаційної роботи було використане широке коло 

літературних, фондових та архівних джерел, які різняться за походженням, 

ознаками, змістом (рис. 1.1.). 

В ході проведення дослідження особлива увага була приділена 

індивідуальним та колективним науковим працям, сформованим на основі 

результатів досліджень вчених-ґрунтознавців, спеціалістів фізико-географів та 

фахівців-аграріїв. Наукова цінність монографічних робіт зумовлена високими 

вимогами щодо якості їх змісту, в якому відображаються основні наукові 

досягнення з обраної проблеми дослідження та можуть бути корисними для 

широкого кола спеціалістів в галузі ґрунтознавства. Окремі фактичні матеріали  

щодо розвитку наукових пошуків на території Причорномор'я містяться у праці 

«Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» (2010 р.). 

Короткі біографічні та бібліографічні дані про професорсько-викладацький склад 

навчально-наукових установ знаходимо в праці з 4 томів «Професори Одеського 

(Новоросійського) університету» (2000 р.). Багато фактичного матеріалу щодо 

розвитку та становлення наукових досліджень на зазначеній території  

відображено в праці «Професор Іван Гоголєв» (2009 р.) та інших монографіях.  

Окрему групу становлять публікації в періодичних виданнях, однією з 

головних переваг яких є оперативність висвітлення наукових здобутків вчених та 

поширення серед широкого кола зацікавлених осіб. Автором опрацьовано значну 

кількість наукових та науково-популярних видань, які в різний час сприяли 

популяризації наукових знань та їх впровадженню у сільськогосподарське 

виробництво. 

Значну роль у поширенні наукових ідей мав «Вісник Одеського 
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Рис. 1.1. Основні джерела інформації з теми дисертаційного дослідження 
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(закони, 

норматично-

правові акти, 

постанови, накази 

тощо) 

  

Бібліографічні 

покажчики та 

довідкові видання 

 

Картографічні 

матеріали 

 

 «Професори Одеського національного університету» [77], 

«Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) 

університеті» [54], «Орошаемые черноземы юго-запада 

Украины» [68], «Зрошувані землі Дунай-Дністровської 

зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, 

родючість» [27], «Ґрунти долин річок північно-західного 

Причорномор’я: екологія, ґенеза, систематика, властивості, 

проблеми використання» [51], «Фтор у чорноземах південного-

заходу України» [90], «Генетико-географічні дослідження 

ґрунтів західних областей України» [46], «Чорноземи масивів 

зрошення Одещини» [95] ін.  

 

Земельний та водний кодекси України, ЗУ «Про меліорацію 

земель» [30],  ЗУ «Про охорону земель» [31], ЗУ «Про 

землеустрій» [29], ЗУ «Про Державний контроль за 

використанням і охороною земель»,[28] Постанова НАН 

України «Про створення Національного інноваційного кластера 

«Родючість ґрунтів» [76], «Про затвердження положення про 

моніторинг ґрунтів на землях с.-г. призначення» [75] та ін.  

«Почвоведение», «Записки Императорского Новороссийского 

университета», «Записки Общества сельского хазяйства Южной 

России», «Український агроном», «Труды Одесского 

государственного университета имени И. И. Мечникова», 

«Земельник», «Сільськогосподарська дослідна справа», 

«Агрохімія і ґрунтознавство», «Вісник Харківського 

національного аграрного університету», «Вісник аграрної 

науки», «Український селянин», «Вісник природознавства», 

«Мелиорация и водное хозяйство», «Вісник Одеського 

національного університету», «Аграрний вісник 

Причорномор'я», «Причорноморський екологічний бюлетень» 

та ін.  

«А. И. Набоких. О нем» [23], «Г. И. Танфильев» [1], 

«Ушкаренко Віктор Олександрович: 30 років на посаді ректора 

Херсонського державного аграрного університету» [93], 

«Степан Позняк. Бібліографічний покажчик» [82], «Професор 

Іван Гоголєв» [70] та ін. 

 «Ґрунти від Прута до Інгулу», карта «Ґрунтів Європейської 

Росії», різномасштабні карти ґрунтів території колишньої 

Української РСР, ґрунтова карта України  та окремих областей  

тощо.  

 

«Оцінка сучасного агромеліоративного стану чорноземів 

масивів зрошення та обґрунтування заходів щодо їх 

покращення» [26], «Вивчення впливу змін клімату на стан 

екосистем острова Зміїний й прилеглої частини Чорного моря»  

[25] та багато ін. 
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національного університету. Географічні та геологічні науки». У матеріалах 

«Вісника…» висвітлюються результати ґрунтово-географічних досліджень 

провідних вчених щодо ґрунтово-земельних ресурсів України, їх еколого-

генетичних та агровиробничих властивостей, екологічних режимів, сучасного 

стану оцінювальних параметрів різних типів ґрунтів і їх місцевих особливостей 

тощо. 

Особливої уваги заслуговує міжнародне науково-фахове видання 

«Почвоведение», в якому розміщується великий обсяг інформації стосовно 

розвитку ґрунтознавства в колишньому Радянському Союзі, яке має велике 

значення для сучасних як теоретичних, так і практичних досліджень. Саме 

систематична публікація журналу дає можливість з’ясувати еволюцію досліджень 

ґрунтознавчого спрямування, виокремити наукові напрями та досягнення, 

визначити проблематику дослідження ґрунтів, теоретико-методологічні підходи 

щодо вивчення генези, властивостей, закономірностей поширення ґрунтів, їх 

картографування тощо.  

Матеріали конференцій, з’їздів, семінарів, симпозіумів тощо, надають 

можливість в невеликих повідомленнях передавати результати фундаментальних 

та прикладних досліджень, що відіграють значну роль у розвитку науки та 

впровадженні досягнень у виробництво. 

Важливим джерелом інформації щодо розвитку ґрунтово-географічних 

досліджень є Постанови та Накази державних органів, наукових і громадських 

установ,  використання яких дало можливість об’єктивно відтворити політичні та 

соціально-економічні передумови становлення та розвитку наукових пошуків 

ґрунтознавчого спрямування на вказаній території.  

Високоінформативними є звіти з науково-дослідної роботи за 

держбюджетними темами окремих установ та організацій на території Північно-

Західного Причорномор'я, в яких відображені результати досліджень щодо 

вивчення стану та процесів самовідновлення екосистем під впливом 

антропогенного навантаження, визначення ґрунтозахисної та агромеліоративної 

ефективності різних технологій зрошення, з’ясування ландшафтно-геохімічних і 
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ґрунтотвірних процесів, стану ґрунтів у зрошувальних та богарних умовах, 

вивчення сучасних процесів їх постіригаційної еволюції, раціонального 

використання та підвищення родючості чорноземних та каштанових ґрунтів, 

проведення ґрунтово-екологічного моніторингу як на окремих природних 

об’єктах, так і на території Північно-Західного Причорномор'я загалом. 

Бібліографічні покажчики – синтезовані праці, сформовані на основі списків 

опублікованих документів (книг, газетних чи журнальних публікацій, заміток), 

об’єднаних якою-небудь ознакою. В представленій роботі такою ознакою 

виступають імена вчених-ґрунтознавців, які зробили вагомий внесок в розвиток 

досліджень ґрунтознавчого спрямування. Зокрема, «Набоких А. И. О нем», 

«Гавриил Иванович Танфильев», «Степан Позняк. Бібліографічний покажчик», 

«Професор Іван Гоголєв» та інші, що висвітлюють не стільки основні віхи життя і 

діяльності науковців, скільки їх значимість та внесок у розвиток ґрунтово-

географічних досліджень, їх окремих напрямів, методів пізнання тощо. 

Довідникові видання були використанні з метою уточнення необхідної 

інформації. 

Картографічні матеріали являють собою ефективний спосіб збереження та 

передачі просторової інформації в межах від незначної ділянки місцевості до 

Землі в цілому, який формує певний просторовий образ явищ, що 

відображаються. Зокрема в процесі написання дисертаційного дослідження 

проаналізована значна кількість ґрунтових карт зазначеної території: від перших 

спрощених карт С. Сташіца, К. С. Веселовського, А. І. Гроссул-Толстого до 

сучасних високоінформативних цифрових ґрунтових карт. 

Таким чином, дисертаційна робота написана на основі використання 

широкого спектру літературних джерел, більшість з яких має велике теоретико-

практичне значення в становленні ґрунтознавчої науки, а їх комплексний аналіз 

дозволив автору зясувати основні напрями ґрунтознавчих досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я.  
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Висновки до розділу 1 

 

Опрацьовані літературні джерела засвідчили відсутність комплексного 

аналізу ґрунтово-географічних досліджень Північно-Західного Причорномор'я. 

Наявні праці (В. В. Докучаєва, А. А. Ярилова, А. Г. Терниченко, Г. Г. Махова, 

О. А. Яната, І. Й. Канівця, С. С. Соболєва, Д. Г. Віленського, П. А. Власюка, 

Г. С. Гриня, І. А. Крупенікова, В. А. Вергунова, С. П. Позняка та ін.) висвітлюють 

лише окремі питання розвитку наукової думки в ґрунтознавстві, а виявленні 

протиріччя та відмінності поглядів різних вчених стосуються лише загальних 

питань та окремих напрямів ґрунтово-географічних досліджень.  

Встановлено, що попри  фрагментарність та несистематизованість 

літературні джерела становлять багатий і різноманітний матеріал, що дає змогу 

розв’язати наукові завдання, поставлені у дисертаційному дослідженні. Їх 

комплексне використання дало можливість об’єктивно та неупереджено 

висвітлити наукові досягнення в ґрунтознавстві на вказаній території, повноцінно 

відтворити становлення наукових досліджень, розкрити суть ідей, поглядів, 

концепцій вчених-ґрунтознавців на різних етапах розвитку досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Становлення і розвиток людського суспільства нерозривно пов'язано із 

використанням природних ресурсів, в тому числі й грунтових. Сучасні екологічні 

проблеми використання ґрунтів  змушують переглянути методи і способи їх 

використання, а також методологію їх пізнання. 

Загальноприйнято визначати методологію як систему принципових 

положень науки, тісно пов’язаних із філософією, що представляють собою суму 

основних абстракцій, закономірно витікаючи із історії суспільства, різноманітних 

відкриттів, із накопичених теоретичних досліджень та практичного використання 

науки. У межах цієї системи говорять про світоглядні підходи, загальнонаукові та 

спеціально-наукові (конкретно-наукові) рівні методології [16]. За твердженням 

О. Г. Топчієва методологія являє собою перехідну область між філософією і 

конкретними науками. Методологія наукового пізнання – це вчення про принципи 

побудови, форми і способи науково-пізнавальної діяльності; дає характеристику 

компонентів наукового дослідження – його об’єкта, предмета аналізу, завдань 

дослідження (або проблеми), сукупності дослідницьких засобів, необхідних для 

розв’язання завдання даного типу, а також формує уявлення про послідовність 

руху дослідника у процесі розв’язання завдання [14, с. 21]. 

В основу вивчення розвитку ґрунтово-географічних досліджень території 

Північно-Західного Причорномор'я покладено діалектичний підхід, який включає 

основні принципи наукового пізнання: єдності логічного та історичного, 

об’єктивності, руху і розвитку, системності тощо.  

Принцип єдності логічного та історичного має важливе значення для 

написання даного дисертаційного дослідження, оскільки вивчення науково-

практичного досвіду, визначення етапів становлення і розвитку ґрунтово-

географічних досліджень Північно-Західного Причорномор'я (від зародження до 

часу вивчення проблеми дисертантом), значно збагачує наукове дослідження та 

підвищує рівень достовірності наукових пошуків. Дотримуючись вказаного 
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принципу автор намагався виявити чинники, що впливали на розвиток наукових 

досліджень ґрунтознавчого спрямування на окремих етапах їх становлення, 

сприяли впровадженню наукових досягнень у практику сільськогосподарського 

виробництва та впливали на розвиток мережі науково-навчальних закладів та 

дослідних установ. Логічний аспект даного принципу сприяв чіткому 

структуруванню роботи та її окремих складових.  

Застосування принципу об’єктивності передбачає різностороннє врахування 

чинників, які породжують те чи інше явище, враховують дослідницькі заходи та 

підходи, що дають змогу отримати істинне знання про об’єкт. Цей принцип 

відображається в аналізі підходів вчених-ґрунтонавців до вирішення окремих 

проблем, виявленні основних досягнень ґрунтово-географічних досліджень на 

конкретних етапах розвитку та визначені подальших напрямів майбутніх 

досліджень в ґрунтознавстві.  

Важливим виявився принцип руху і розвитку, який зобов’язує дослідника 

розглядати ґрунтово-географічні дослідження як процес постійних змін станів 

протягом довгих чи коротких проміжків часу. Дає уявлення про ґрунтознавчі 

пошуки як суперечливу систему ідей, теорій, гіпотез щодо вивчення складу, 

будови, структури ґрунтів, їх фізико-хімічних властивостей, географії грунтів 

тощо.  

Особливе значення має також системний підхід, який сприяє більш 

строгому, логічному обґрунтуванню проблеми [15]. Згідно докучаєвської 

парадигми ґрунтовий покрив є особливим природно-історичним утворенням. 

Його формування зумовлено комплексною взаємодією чинників ґрунтогенезу в 

конкретних ландшафтно-біокліматичних зонах, що спричиняє формування 

мозаїчності ґрунтового покриву та демонструє «віддзеркалення» ландшафту, 

ускладненого зв’язками між чинниками ґрунтоутворення, родючістю, 

життєдіяльністю рослин тощо. В праці В. В. Докучаєва вказані зв’язки 

іменуються віковічними, генетичними, неодмінно закономірними [6, с. 8].  Проте, 

вказаний підхід вимагає також дослідження ґрунту як системи, що поділяється на 
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окремі складові (зокрема, чотири фази) і при цьому є складовою частиною систем 

вищого рівня – екосистеми, біосфери тощо.  

З основоположними принципами матеріалістичної діалектики тісно 

пов’язані головні методологічні принципи генетичного ґрунтознавства, які 

включають наступні концепції: 

− ґрунту, як самостійного природно-історичного тіла природи, що 

формується в часі на поверхні Землі з гірських порід під впливом чинників 

ґрунтоутворення, серед яких провідну роль відіграють живі організми; 

− єдності природного ґрунтового тіла з концепцією ґрунтового профілю і 

профільного методу ґрунтових досліджень; 

− чинників ґрунтоутворення, як взаємопов’язаного і взаємозалежного 

комплексу природних і антропогенних явищ, під одночасним впливом яких 

формуються, розвиваються, еволюціонують і перетворюються ґрунти;  

− ґрунтоутворювального процесу, як складного комплексу «елементарних» 

ґрунтових процесів, які є результатом взаємодії трансформації і міграції 

органічних і мінеральних речовин; 

− історизму ґрунтоутворення і сукцесії (послідовних змін) стадій 

ґрунтоутворення і еволюції ґрунтів; 

− сучасного ґрунтового покриву, як стадії в історії розвитку земної 

поверхні; 

− типу ґрунту, як основної форми існування ґрунтових тіл; 

− ґрунтових режимів, як основної форми динаміки ґрунтоутворювального 

процесу і функціонування ґрунту; 

− систематики і класифікації ґрунтів, як відображення реально існуючих у 

природі генетичних і географічних зв’язків і відмінностей між різними ґрунтами; 

− безперервності ґрунтового покриву, в якому немає різких меж між 

окремими ґрунтовими утвореннями і характерні поступові переходи і дифузні 

кордони між різними ґрунтами; 

− ґрунтового індивідууму, як реально існуючого природного тіла в 

тривимірному просторі;  
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− родючості ґрунту, як його історично сформованої основної функції, яка 

забезпечує життя на Землі; 

− педосфери, як специфічної геосфери через яку здійснюється взаємодія 

інших геосфер планети [1]. 

Розкриття еволюції наукової думки щодо ґрунтових досліджень, вивчення 

особливостей будови, структури, властивостей ґрунтів, закономірностей їх 

географічного поширення, виявлення еколого-географічного стану неможливо без  

застосування загальнонаукових та конкретно-наукових методів. 

 Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, 

узагальнення та ін.) дали змогу проаналізувати праці вчених та сформувати 

уявлення про стан ґрунтово-географічних досліджень на різних етапах їх 

розвитку, встановити подібності і відмінності між науковими поглядами окремих 

вчених, виявити особливості організації та реалізації досліджень ґрунтового 

покриву на території Північно-Західного Причорномор'я тощо.  

Важливим методом досліджень є порівняльно-географічний, який 

використовується з метою встановлення зв’язку ґрунтів з чинниками 

ґрунтоутворення і виявлення на їхній основі місцевих ґрунтово-географічних 

закономірностей. В основу даного методу покладено вчення В. В. Докучаєва про 

чинники ґрунтоутворення, суть якого полягає у паралельному вивченні ґрунту та 

навколишнього середовища (клімату, рельєфу, складу і властивостей 

материнських порід, характеру рослинного покриву та часу). За О. А. Роде, суть 

порівняльно-географічного методу полягає у встановленні зв’язку між окремими 

типами ґрунтів, з характерними їм властивостями і складом, із певними 

географічними умовами, що дає підстави припустити про невипадковість такого 

зв’язку та їх причинність, яку і необхідно встановити [12]. За І. П. Герасимовим і 

М. А. Глазовською, сутність цього підходу полягає в паралельному вивченні 

ґрунтів і природних умов їх утворення та функціонування, в ретельному аналізі 

всіх змін у будові, властивостях та географічному розміщенні різних ґрунтів у 

зв’язку зі зміною комплексу природних умов чи окремих чинників 

ґрунтоутворення [2]. Розробниками порівняльно-географічного методу є 
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Г. М. Висоцький, Г. І. Танфільєв, О. Г. Набоких та інші науковці, які 

досліджували ґрунти як України в цілому, так і Північно-Західного 

Причорномор'я зокрема [4, 5].  

При застосуванні порівняльно-географічного підходу, як правило, 

паралельно використовується система інших методів – порівняльно-морфолого-

генетичний, порівняльно-аналітичний, картографічний тощо. 

Але порівняльно-географічний метод не є специфічним методом у 

ґрунтознавстві, його використовують в усіх географічних науках. Тому при 

ґрунтово-географічних дослідженнях основним є профільно-морфологічний 

(порівняльно-морфолого-генетичний, профільний, морфолого-генетичний, 

порівняльно-профільний) метод. Суть якого полягає у співставленні зміни 

властивостей ґрунтів від зміни чинників ґрунтоутворення. Зазначений метод був 

запропонований В. В. Докучаєвим та дістав подальшого розвитку в роботах 

Б. Г. Розанова, Г. С. Гриня, М. А. Глазовської, Б. Б. Полинова та ін.  

Суть використання порівняльно-аналітичного методу полягає у порівнянні 

речовинного складу і властивостей кожного із ґрунтових горизонтів у межах 

ґрунтового профілю. 

Картографічний метод (в даному випадку ґрунтового) використовується в 

географії, геології, ґрунтознавсті та інших науках. Вихідною інформацією в 

польових умовах слугують природні умови, а основним звітним документом 

польової роботи є карта ґрунтів певної території. В представленій дисертації 

наведений аналіз розвитку ґрунтової картографії на території Північно-Західного 

Причорномор'я в контексті еволюції наукових ідей про генезис ґрунтів, їх 

властивості, закономірності поширення тощо.   

У ґрунтознавстві використовуються й інші методи в залежності від 

поставленої мети конкретного дослідження: метод ключів, ґрунтових монолітів, 

ґрунтових лізиметрів, ґрунтово-режимні спостереження тощо, розвиток яких 

побіжно згадується в дисертації [5]. 

Методичні основи ґрунтово-географічних досліджень відображені в працях 

багатьох вчених, зокрема, І. П. Герасимова, М. А. Глазовської, С. П. Позняка, 
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Є. Н. Красєхи, Д. Г. Тихоненко,  М. О. Горіна, І. І. Назаренко, С. М. Нікорич та ін. 

[3, 4, 9, 10, 11, 13]. 

В процесі виконання дисертаційної роботи також були використані методи 

науково-історичного дослідження, що включають: проблемно-хронологічний, 

історико-системний (історико-науковий) та історико-географічний, в основу яких 

покладено здійснення розумових операцій на основі вихідного писемного (або 

того, що може бути представлений у писемній формі) матеріалу. Застосування 

даної групи методів дало можливість розглянути розвиток ґрунтово-географічних 

досліджень в часовій послідовності, на основі розмежування зазначеної теми на 

кілька відносно вузьких напрямів, кожен з яких розглядався в хронологічній 

послідовності з окресленням вихідних ідей вчених ґрунтознавців щодо окремих 

питань ґрунтознавчих досліджень. 

Останнім часом все більш активно почало розвиватись історичне 

ґрунтознавство – галузь ґрунтознавства, яка вивчає аспекти формування 

морфології, ґенези, географії ґрунтів, динаміки і трансформації їхніх властивостей 

і чинників ґрунтоутворення за історичний період. Серед об’єктів історичного 

ґрунтознавства виділяються знання про ґрунт – ідеальні сутності, що включають 

історико-ґрунтознавчі поняття, категорії, закони, закономірності та аксіоми, 

накопичену ґрунтознавчу інформацію, яка відображає історико-географічні 

аспекти змін стану ґрунтів і ґрунтового покриву певної території чи ландшафту. 

За словами І. Ковальчука, перспективи історико-географічних досліджень ґрунтів 

зумовлені існуванням гострої потреби в історико-ґрунтознавчій інформації, яка 

проявляється на сучасному етапі розвитку ґрунтознавчої науки при вирішенні 

проблем моніторингу ґрунтів, прогнозуванні темпів і спрямованості розвитку 

ґрунтових процесів, обґрунтуванні оптимальних технологій використання 

ґрунтових ресурсів різними галузями господарства тощо. Розвиток нових 

напрямів історико-ґрунтознавчих досліджень пов'язаний із вирішенням наступних 

проблем: ґрунт і етнос, ґрунт-ландшафт-людина-господарство, історико-

екологічний аналіз ґрунтів, синергетичні процеси в системі «ґрунт-людська 

діяльність» тощо [8].   
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Поряд з вище зазначеними методами все більш широке застосування 

знаходить просопографічний метод, який передбачає вивчення подій минулого та 

їхніх наслідків крізь людський чинник, вплив на їх перебіг певних особистостей. 

На відміну від біографічного методу, суть якого полягає у формальному 

відтворенні життєвого та творчого шляху людини з посиланням на конкретні 

факти чи дати, просопографія дає змогу відтворити внутрішній перебіг її буття та 

індивідуальні особливості, які мають особливий вплив на світоглядні та моральні 

орієнтації, соціальні ролі в суспільстві, мотиви, потреби, здібності тощо [7]. 

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, І. М. Гоголєва та інших вчених, які зробили вагомий внесок у 

розвиток теорії і практики наукового ґрунтознавства. 

Як відомо, розвитку будь-якої  науки властивий кумулятивний характер: на 

кожному етапі вона підсумовує в концентрованому вигляді свої минулі 

досягнення, уточнюючи та доповнюючи їх, що і представлено в даній роботі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження розвитку ґрунтово-географічних досліджень Північно-

Західного Причорномор'я складний процес, який відрізняється від звичайного 

дослідження ґрунтів тим, що має справу з аналізом писемних джерел  

(монографій, підручників, публікацій, рукописів, спогадів про минуле і т. д.), які 

висвітлюють окремі аспекти розвитку наукових ідей, гіпотез, теорій, концепцій 

щодо вивчення складу, властивостей, закономірностей поширення ґрунтів тощо. 

Для реалізації мети та завдань дисертаційного дослідження було 

використано комплексну методологію, що має трирівневу систему методів – 

загальнофілософських, загальнонаукових (аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування, узагальнення, порівняльно-географічний та ін.) та конкретно-

наукових (профільно-морфологічний, порівняльно-аналітичний, картографічний 

та ін.). Основними принципами, які забезпечили реалізацію діалектичного 
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підходу та визначили обрання методів дослідження були принцип історизму, руху 

і розвитку, об’єктивності та системності. Інтегроване використання зазначених 

методів та принципів дало можливість провести комплексний аналіз розвитку 

ґрунтово-географічних досліджень на зазначеній території та забезпечило 

вивчення еволюції наукових поглядів вчених-ґрунтознавців щодо окремих питань 

пізнання ґрунтових явищ та процесів у динаміці часу і простору. 

При написанні дисертації були використані й науково-історичні методи 

дослідження та просопографічний метод, який вперше застосовується при вивчені 

розвитку наукових досліджень ґрунтознавчого спрямування. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ҐРУНТОВО-

ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Розвиток ґрунтово-географічних досліджень – довготривалий і складний 

процес, який відбувався за умов тісного взаємозв’язку природних, особистісних 

та соціально-політичних передумов і включає етапи від первинного накопичення 

емпіричних знань до їх наукової систематизації. Це дає змогу узагальнити 

отримані результати, виявити закономірності, сформувати уявлення про сучасний 

стан та намітити пріоритетні напрями подальших досліджень.  

Природні передумови. Згідно адміністративно-територіального поділу 

територія Північно-Західного Причорномор'я в роботі розглядається умовно в 

межах сучасних Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.  

Зазначена територія дослідження – унікальний регіон України, який 

впродовж віків вабив до себе природодослідників, в першу чергу, сприятливими 

природними умовами та багатством природних ресурсів. Формування сучасних 

ландшафтів території дослідження почалось у неогені, коли утворились основні 

форми рельєфу і відклались породи, що стали основою природно-територіальних 

комплексів. Так, у пліоцені сформувались алювіальні відклади, на межі 

плейстоцену та голоцену – леси та лесоподібні суглинки. Рельєф представлений 

Причорноморською низовиною, тільки північно-західна частина території 

дослідження сягає півдня Подільської височини та незначна частина – 

Придніпровської височини. Переважання низовинного рельєфу відображається в 

усіх компонентах природних умов, кліматі, водних ресурсах, рослинному і 

тваринному світі. Зокрема клімат регіону помірно-континентальний з жарким 

сухим літом, м’якою малосніжною зимою та недостатнім зволоженням. 

Середньорічна кількість атмосферних опадів зменшується від 450 мм (на півночі) 

до 350–300 мм (на півдні) [12]. Влітку бувають короткочасні, але сильні зливи. 

Для холодного періоду типовими є тривалі опади малої інтенсивності, що в 

поєднанні з частими відлигами сприяє поступовому просочуванню атмосферної 
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вологи в ґрунтову товщу і відносно глибокому її промочуванню. Рослинний 

покрив представлений різнотравно-кострицево-ковиловими степами, проте в 

теперішніх умовах природний рослинний покрив майже повністю перетворений 

людиною [15]. Зазначені особливості природних умов стали передумовою 

формування на території обстежень найбільш родючих чорноземних грунтів, 

вивчення яких є основою розвитку ґрунтово-географічних досліджень Північно-

Західного Причорномор'я. 

Особистісні передумови. Як зазначав В. І. Вернадський: «У науковій 

творчості завжди повинні діяти окремі особи, що підносяться в своєму 

житті… серед середнього рівня» [3, c. 87-88], – підкресливши таким чином 

важливість «особистості» в розвитку науки. Розглядаючи розвиток ґрунтово-

географічних досліджень чорноземних ґрунтів регіону з-поміж значної кількості 

імен особливо вирізняються імена античних вчених – Геродота, Гіппократа, 

Страбона, Плінія Старшого [19], в працях яких містяться перші письмові згадки 

про ґрунти півдня України. Цікаві матеріали щодо опису природних умов 

території дослідження висвітлюються в працях Г. Л. де Боплана [1], К. І. Габлиця 

[5]. В результаті експедицій академіків П. С. Паласса [18] та І. А. Гюльденштедта 

[22] були описані ґрунти зазначеної території та висловлена гіпотеза щодо їх 

утворення шляхом перепрівання рослин в добре зволожених степах. В. Ф. Зуєв в 

своїх працях дав детальний опис природи між Південним Бугом і Дністром, в 

тому числі й ґрунтового покриву, популяризуючи сільськогосподарське освоєння 

території дослідження [20]. Значний внесок у вивчення чорноземних ґрунтів 

України зробили геоботанік Ф. І. Рупрехт, геолог Г. Д. Романовський, 

геоморфолог-природознавець І. Ф. Леваковський та інші науковці. Проте, ще до 

кінця ХІХ століття відомості про чорноземи та їх використання мали переважно 

описовий характер.   

Наприкінці ХІХ ст. В. В. Докучаєв в одній із своїх праць зазначає «Нет 

цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь Царя почв нашего русского 

чернозема. Он был, есть и будет кормильцем…». Досліджуючи саме чорноземні 

ґрунти, вчений сформулював визначення ґрунту, розглядаючи його як продукт 
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сукупної взаємодії клімату, живих організмів, гірських порід, рельєфу місцевості 

та віку країни. З моменту формулювання даного положення минуло більше 130 

років, проте по теперішній час воно залишається істинним та незмінним. Перу 

вченого належать і наступні слова «… только при немедленном вступлении на 

путь серьезного изучения и улучшения естественных условий земледелия, 

будущность нашего сельского хозяйства, а с ним и благосостояние государства, 

могут считаться обеспеченными…» [7, с. 115]. Необхідність детальних знань про 

ґрунтовий покрив та властивості ґрунтів зумовила початок поглиблених 

досліджень ґрунтознавчого спрямування, в яких в різні часи приймали участь учні 

та послідовники В. В. Докучаєва, серед яких О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєв, 

С. С. Соболєв, І. М. Гоголєв, С. П. Позняк, В. І. Михайлюк та багато інших. 

Завдяки різнобічності наукових підходів зазначених вчених у вирішенні складних 

питань ґрунтознавства були сформовані нові напрями ґрунтово-географічних 

досліджень території Північно-Західного Причорномор'я, які успішно 

розвиваються і сьогодні. 

Соціально-політичні передумови. Наукові дослідження, в тому числі й 

ґрунтово-географічні, перебувають під значним впливом оточуючих соціально-

політичних реалій і функціонують в певному соціокультурному просторі та часі. 

Зазначені умови створюють підґрунття для розвитку наукової думки. Особливо це 

стосується часів політичних змін, що мають революційний характер. Так, 

окремим прикладом впливу соціально-політичних умов була реформа 1861 р., яка 

викликала гостру потребу у використанні наукового підходу для реалізації 

раціонального господарювання на сільськогосподарських землях. В цей час 

основною проблемою була наявність значної кількості некваліфікованих або 

вузькоспеціалізованих робітників, що зумовило потребу у підготовці спеціалістів 

високої кваліфікації шляхом організації аграрних курсів, професійно-технічних 

училищ, університетів тощо. Організацією освітніх установ було передбачено 

розвиток не лише практичних знань, необхідних у господарстві, а й теоретико-

методологічних основ розвитку науки щодо вивчення особливостей ґрунтів 

окремих територій, їх властивостей та особливостей використання у господарстві. 
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Кожна наука являє собою певну систему знань, взаємопов’язаних 

внутрішньою послідовністю і логікою. Існують різні думки щодо часу зародження 

ґрунтознавства та розвитку ґрунтово-географічних досліджень, проте більшість 

вчених-природодослідників погоджуються з твердженням, що ґрунтознавство має 

короткий період розвитку науки та тривалу передісторію її становлення [13, с. 9].  

Так, І. А. Крупеніков встановив, що в емпіричній стадії свого розвитку 

ґрунтознавство з’явилось 2-2,5 тис. років тому і являло собою науку з власними 

гіпотезами і практичними висновками, що мали для свого часу ранг законів. 

Проте формування законів – тривале явище, що проявляється у формуванні 

гіпотез, їх поступовій зміні та спростуванню під тиском накопичення нових даних 

і формування закону в чистому вигляді. Ця думка конкретизується на прикладі 

закону про рослинно-наземне походження ґрунтів під впливом ґрунтоутворення. 

Він (закон) був сформульований В. В. Докучаєвим в 1883 р., а до цього перебував 

у сфері гіпотез (морська, водно-льодовикова, болотна), що мали обмежене 

тлумачення [13, с. 9-10].  

Існують різні підходи до виділення основних етапів і віх у розвитку науки, 

які послідовно відображають еволюцію наукової думки та органічно 

відрізняються один від одного. За основу виокремлення «відрізків-періодів» 

зазвичай беруться певні події, особи, напрями, окремі досягнення тощо. Зокрема, 

в результаті аналізу розвитку ґрунтово-географічних досліджень були виявлені 

персоніфікований, формаційний, обмежений в часі та науковий (історико-

науковий) підходи у виділені основних етапів (періодів) розвитку ґрунтознавства. 

Так, у праці «Некоторые данные по истории почвоведения» (1945) 

М. М. Соколов використовує персоніфікований підхід, виокремлюючи 5 періодів 

розвитку ґрунтознавства з детальним описом трьох з них: 

− академічних експедицій або ломоносовський (друга половина XVIII ст.–

перша третина ХІХ ст.) – період уривчастих спостережень за ґрунтами при більш 

детальному вивченні рослинності, тварин, геологічних порід; поступове 

збільшення кількості експедиційних досліджень; розвиток гіпотез походження 

ґрунтів (М. В. Ломоносов, В. Ф. Зуєв, В. М. Севергін та ін.) ; 
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− переддокучаєвський (1830–1880 рр.) – вивчення грунтів геологами 

(Н. Борисяк, І. Леваковський), ботаніками (Ф. Рупрехт), зоологами (Е. Еверсман, 

М. Богданов), статистиками (К. Веселовський), агрономами (М. Афонін, 

М. Павлов); складення перщої карти Європейської Росії з відображенням восьми 

типів грунтів, зокрема чорноземів; поява спеціальних праць про ґрунти, які мають 

характер «міркувань» щодо їх походження або агрономічних властивостей; 

формулювання рослинно-наземної теорії походження ґрунтів (Ф. Рупрехт), яка 

суперечила поширеним на той час морській (Р. Мурчисон) та болотній 

(Н. Борисяк); 

− докучаєвський (1880–1900 рр.) – комплексні дослідження місцевостей з 

урахуванням геологічних, ботанічних, кліматичних та інших умов; зміна уявлення 

про ґрунт як самостійне, природно-історичне тіло, походженя, еволюція і 

розподіл якого тісно пов’язані з комплексом географічних умов; зростання ролі 

лабораторних досліджень з вивченням хімічних і фізичних властивостей; 

встановлення закону географічної зональності та вертикальної поясності; 

створення генетичної класифікації  ґрунтів; розвиток методів комплексних 

польових досліджень; створення картографії грунтів; дослідження способів 

боротьби сільського господарства із стихійними явищами, зокрема, засухами; 

дослідження чорноземів; створення основ «синтетичної» географії (вчення про 

ландшафти); організація музеїв та курсів по сільському господарству тощо.  

− післядокучаєвський, дорадянський (1900–1918 рр.); 

− радянський період (1918 – 1945 рр.) [21]. 

Аналогічний підхід у виокремленні періодів використав і А. А. Ярилов [23], 

виділивши до докучаєвський, докучаєвський, після докучаєвський та радянський 

періоди.  

Однак, зазначені періодизації не можуть бути визнані науковими оскільки 

виділення періодів засноване лише на діяльності окремих вчених.  

Віленський Д. Г. (1958) в основу періодизації поклав соціально-економічні 

формації розвитку суспільства, показавши зміни, які відбуваються в науковому 

відношенні при переході від однієї формації до іншої:  
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− витоки науки про ґрунти на Русі – накопичення знань про ґрунти по мірі 

розвитку землеробства; 

− ґрунтознавство в період феодально-кріпосницької абсолютистської 

монархії – характеризується швидким розширенням посівних площ при вкрай 

низькому рівні агротехніки; початок наукової діяльністі М. В. Ломоносова, який 

сформував уявлення про ґрунтоутворення як біологічний процес та 

використовував поняття «чорна земля» та «чорнозем» для позначення ґрунту та 

перегною; 

− ґрунтознавство в період розкладання і падіння феодально-кріпосного 

ладу – поступова заміна ручних знарядь праці технічними машинами, що 

супроводжувалось зростанням кількості вільнонайманих працівників; панування 

трипілля в сільському господарстві; поглиблення ідей М. В. Ломонова в працях 

М. Г. Павлова, Я. А. Линовського та інших, критика теорій живлення рослин 

(гумусової та мінеральної); розвиток картографії ґрунтів; 

− ґрунтознавство в період капіталізму – розширення внутрішнього та 

зовнішнього ринків; створення перших сільськогосподарських товариств; 

підвищення ролі університетів у розвитку наукової думки в ґрунтознавстві 

(А. В. Совєтов, В. І. Чаславський, В. В. Докучаєв, П. А. Костичев та ін.); 

зародження генетичного ґрунтознавства; 

− ґрунтознавство в період імперіалізму – проведення землеоціночних робіт, 

які супроводжувались складанням ґрунтових карт; поглиблення геологічних, 

ґрунтових та геоботанічних досліджень, розвиток ідей генетичного 

ґрунтознавства (О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєв, К. Д. Глінка, А. А. Ярилов та ін.); 

− радянський період розвитку ґрунтознавства – основним завданням 

наукових досліджень стало пізнання ґрунту як основного засобу 

сільськогосподарського виробництва, яке ґрунтується на розумінні 

ґрунтотворного процесу, з’ясуванні походження і взаємозв’язку окремих 

ґрунтових типів, розробці і впровадженні заходів підвищення родючості ґрунтів з 

метою отримання високих врожаїв тощо [4, с. 8.]. 
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Більш фундаментально до періодизації розвитку ґрунтознавства підійшов 

автор праці «История почвоведения от времени его зарождения до наших дней» 

(1981) І. А. Крупеніков. Вчений виділяє такі головні етапи: 

− накопичення розрізнених фактів про властивості ґрунтів, їхню родючість 

і способи обробітку (неоліт, бронзовий вік); 

− відокремлення первинної системи використання ґрунтів для зрошення, 

поява способів боротьби із засоленням ґрунтів, примітивний кадастр земель 

(Єгипет, Месопотамія, Індостан, Китай); 

− первинна систематизація відомостей про ґрунти (Феофраст, Катон, 

Пліній), спроба їх класифікації (Колумелла), перші приклади удобрення ґрунтів 

(Варрон); включення уявлень про ґрунти у філософські (Лукрецій Карр) і 

релігійні концепції (IV ст. до н. е.–IV ст. н. е.); 

− опис ґрунтів як земельних угідь для встановлення феодальних 

повинностей і привілеїв; китайські кадастри, «Геопоники» у Візантії, 

землеоціночні акти в Німеччині, Англії, Франції й інших країнах Західної Європи; 

«Писцові книги» у Росії, оцінка ґрунтів у Литві, Білорусії й на Україні (VI–

XVI ст.); 

− знання про ґрунт в епоху Відродження; агрономічні трактати Альберта 

Великого, Петра Кресценція; ґрунт за уявленням Абу Ібн Сіна (Авіцена); перші 

думки про роль солей ґрунту в живленні рослин – Бернар Паліссі (XV–XVII ст.);  

− зародження сучасних поглядів на родючість ґрунтів і їхній зв'язок з 

гірськими породами – Валеріус у Швеції, Ломоносов у Росії; суперечки про те, чи 

є ґрунт лише «опорою» для рослин (Ф. Бекон) або він їх «живить» водою й 

солями; посилення ролі ґрунту в агрономічних творах (Хом, Ліванов) 

використання даних про ґрунт в економічному вченні фізіократів; 

− розширення і поглиблення досліджень ґрунтів і спорадичних теоретичних 

узагальнень; гумусова теорія живлення рослин (Кюльбель, Теєр, Павлов); 

торжество відкриття Лібіха про використання рослиною «солей» ґрунту; початок 

вікової дискусії про чорнозем; перші карти – ґрунтові (Сташиц, Гроссул-Толстой, 

Веселовський) і агрогеологічні (Лоренц); геологічне ґрунтознавство в Німеччині й 
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інших країнах (Фаллу, Берендт, Севергін); вчення про родючість ґрунтів (кінець 

XVIII–початок XIX ст.); 

− створення теоретичного ґрунтознавства, доказ найважливіших його 

концепцій: ґрунт  – самостійне тіло природи, що має профільну будову; родючість 

– його визначальна якість; вчення про ґрунтові типи, їхній генезис і еволюцію; 

класифікація ґрунтів; ґрунт і ландшафт; закони зональності (Докучаєв, Сибірцев, 

Костичев, Вільямс, Гільгард, Раманн, Трейтц, Мургочь), початок ґрунтової 

мікробіології (Бейеринк, Виноградський, Омелянський); 

− завоювання докучаєвським вченням лідируючого положення у світі, нові 

класифікації ґрунтів у різних країнах,  диференціація ґрунтознавства на ряд 

окремих напрямів (географія ґрунтів, фізика ґрунтів, хімія ґрунтів та ін.); перші 

світові ґрунтові карти (Глінка, Прасолов); успіхи ґрунтознавства в країнах Азії, 

Африки, Латинської Америки; вчення про поглинальну здатність ґрунтів 

(Гедройц, Матсон, Вігнер); перебудова агрономічного ґрунтознавства на нових 

теоретичних основах (Рассел, Мітчерліх, Соколовський); 

− зародження конструктивного ґрунтознавства (сучасний період); широке 

використання новітніх методів математики, фізики, хімії; педостатистика й 

педоніка; моделювання ґрунтових процесів; розробки методів меліорації й 

охорони ґрунтів; ґрунти, світові земельні ресурси й проблеми продовольства; 

Світова ґрунтова карта ФАО – ЮНЕСКО [13, с. 11-12]. 

У зазначеній періодизації автор поділив весь довготривалий процес 

дослідження ґрунтів на десять чітко окреслених періодів, які нерозривно пов’язані 

із загальним розвитком пізнання навколишнього світу в історії людства.  

Пізніше І. В. Іванов у співавторстві з Т. С. Луковською (1999) [11], 

запропонував наступну періодизацію історії ґрунтознавства як фундаментальної 

науки, яка включає 3 етапи по 2 періоди у кожному з них: 

Перший етап – становлення методологічних і методичних основ 

ґрунтознавства (1870-1917 рр.): 

− 1870-1900 рр. – час В. В. Докучаєва, розробка теоретичних і 

методологічних основ ґрунтознавства, виникнення докучаєвської наукової школи; 
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− 1901-1917 рр. – повне визнання концепції В. В. Докучаєва, ідеї ґрунтових 

процесів, розвиток картографії ґрунтів, ґрунтово-оціночні земські і переселенські 

роботи, початок диференціації та інституалізації ґрунтознавства. 

Другий етап – диференціація та інституалізація ґрунтознавства (1918-

1974 рр.): 

− 1918-1947 рр. – розвиток хімії ґрунтів, вивчення типів ґрунтів і 

картографування ґрунтових ресурсів, становлення і подальший розвиток фізики, 

меліорації ґрунтів, біології, мінералогії і вивчення ерозії ґрунтів, перехід 

агроґрунтознавства на генетичні позиції; 

− 1948-1973 рр. – розвиток картографії, класифікації, стаціонарних 

досліджень ґрунтів, виокремлення біологічних, мінералогічних, 

мікроморфологічних, біогеохімічних досліджень ґрунтів, поява ґрунтознавчих 

установ та навчальних закладів, видання підручників з ґрунтознавства. 

Третій етап – екологізація, розширення теоретичної бази ґрунтознавства, 

навчального пізнання функціонування ґрунтів (з 1970-х рр. і до сьогодення): 

− 1974-1990 рр. – подальший розвиток напрямів ґрунтознавчих досліджень, 

виявлення біосферних та екологічних функцій ґрунтів, вивчення природної  та 

антропогенної еволюції ґрунтів, зміни і деградації ґрунтів унаслідок 

антропогенного впливу, розробка шляхів охорони, методології і методів 

моніторингу тощо; 

− з 1991 р. по теперішній час – посилення уваги до теоретичних проблем 

природного і антропогенного ґрунтознавства, проблем екології, послаблення 

експериментальних досліджень у зв’язку з фінансовими труднощами [97]. 

Запропонована періодизація логічно відображає розвиток наукових 

досліджень, враховує вплив на них зовнішніх факторів. Проте є обмеженою в 

часі, відсутня об’єктивна інформація щодо трансформації ідей провідних 

ґрунтознавців та недооцінена роль окремих вчених. У 2003 р. вказана 

періодизація була відображена в праці І. В. Іванова «История отечественного 

почвоведения: развитие идей, дифференциация, институционализации» [10], в 

якій детально охарактеризовані періоди розвитку ґрунтознавства, аналізується 
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науковий доробок провідних вчених, висвітлюється становлення напрямів 

наукових досліджень (1870-1947 рр.), наводяться результати наукометричного 

аналізу публікацій з ґрунтознавства.  

Одночасно була опублікована праця географа-ґрунтознавця С. В. Зонна 

«Історія ґрунтознавства Росії у ХХ столітті» (1999 р.) в двох частинах, в якій 

послідовно викладені досягнення ґрунтознавчої науки та розвиток наукових ідей. 

У першій частині своєї праці вчений виокремив період 1900-1950 рр.: 

− становлення науки, створення об’єднання ґрунтознавців у м. Санкт-

Петербурзі, вихід ґрунтознавства на міжнародну арену (1900-1916 рр.); 

− важкі часи (1915-1922 рр.) – продовження розпочатих раніше досліджень 

і започаткування нових напрямів, зокрема була організована експедиція в 

Бесарабію під керівництвом А. М. Панкова; 

− етап багатогранного вивчення ґрунтів і світове визнання докучаєвського 

ґрунтознавства (1922-1939 рр.) – розробка найбільш сутєвих теоретичних проблем 

ґрунтознавства, що створюють основу для практичного вирішення завдань 

іригації, меліорації, хімізації, механізації тощо;  

− роки війни і робота в евакуації (1941-1945 рр.) – дослідження структури 

ґрунтів та її ролі в землеробстві; з’ясування значення флори та фауни у процесах 

ґрунтоутворення; методичні розробки щодо дослідження водно-фізичних 

властивостей ґрунтів, водного та сольового режимів; деталізація класифікації 

ґрунтів; 

− захист досягнень науки і успіхів від засилля антинауки, біологізація 

ґрунтознавства та її наслідки (1947-1957 рр.) [8];  

В другій частині праці автор виділив період з 1950 до 2000 року: 

− ґрунтознавство й проблема освоєння цілинних і перелогових земель 

(1950-1964 рр.) – антинаукове освоєння природних багатств, зокрема ґрунтів, що 

призвели до розвитку ерозійних процесів, виснаження ґрунтів, забруднення 

радіоактивними та важкими металами тощо; 

− новий етап поглибленого вивчення ґрунтів (1962-1980 рр.) – виникнення 

протиріч пов’язаних із проблемно-тематичним та регіональним розвитком 
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наукових установ з однієї сторони та у зв’язку з розривом між науковими і 

практичними завданнями (або їх поділу на теоретичні і практичні проблеми, 

вирішення яких відбувалось ізольовано одна від одної); 

− заключне двадцятиріччя століття (1980-2000 рр.) – наукові дослідження в 

умовах обмежених можливостей вивчення і раціонального освоння природних 

ресурсів [9] 

У 2010 р. у праці Г. В. Добровольського «Лекції по історії та методології 

ґрунтознавства» [6] дається послідовний виклад тривалого розвитку 

ґрунтознавства з часів стародавніх цивілізацій до наших днів. Знання про ґрунти і 

методи їх вивчення розглядаються на фоні загальної історії науки та суспільства. 

Аналізується становлення та розвиток ґрунтознавства в різних країнах, 

характеризується міжнародне співробітництво ґрунтознавців та розкривається 

роль наукових товариств в розвитку ґрунтознавчої науки. Автор виділив 3 великі 

періоди, кожен з яких може поділятись на різні за тривалістю і значенням етапи:  

− перший – період емпіричного накопичення знань про різноманіття ґрунтів 

та їх родючість, а також період процесу розвитку землеробства; тривав протягом 

багатьох тисяч років, від зародження землеробства в епоху неоліту (близько 8 тис. 

р. до н.е.) до епохи Відродження (XV-XVI ст.), тобто до початку розвитку 

природничих і точних наук; це тривалий етап передісторії ґрунтознавства;  

− другий – пов'язаний з вивченням ґрунту як основи землеробства з 

використанням не тільки емпіричних (дослідних) даних, але й нових методів 

природничих наук для виявлення суті родючості ґрунтів. Тривав від епохи 

Відродження до другої половини ХІХ ст. Це період розвитку агрономічного 

ґрунтознавства (агрохімії, агрофізики, агрогеології) і становлення ґрунтознавства 

як галузевої сільськогосподарської дисципліни. 

− третій період – це час розвитку ґрунтознавства, як самостійної галузі 

природознавства. Його початок відноситься до другої половини ХІХ ст. і 

продовжується по теперішній час [6].  

Зазначені періодизації були загальними для території Російської Імперії, 

хоча про українське ґрунтознавство широко заговорили ще в 20-х на початку 30-х 
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років минулого століття, завдяки діяльності Г. Г. Махова. У праці «Територіальні 

дослідження ґрунтів на Україні за період 1887-1927 рр. та найближчі 

перспективи» (1928) [17] вчений відтворив історію дослідження ґрунтів України і 

вперше розробив періодизацію розвитку українського ґрунтознавства,  виділивши 

три періоди:  

− 1887-1910 рр. – початок ґрунтово-дослідних робіт в Україні. Починаючи з 

полтавських експедицій В. В. Докучаєва було накопичено великий фактичний 

матеріал, що дозволив встановити основні закономірності формування ґрунтів, 

впливу різних чинників на ґрунтоутворення, створити перші науково – 

обґрунтовані ґрунтові карти як для території Російської Імперії в цілому, так і для 

окремих її частин; 

− 1910-1918 рр. – «набоківський» – було проведено широкомасштабне 

обстеження територій Херсонської, Подільської, Харківської губерній; відбувся 

перехід до трьохфазної зйомки, вдосконалено методику ґрунтознавчих 

досліджень,  значну роль відведено фізико – хімічним аналізам, на основі яких 

було побудовано карти вказаних губерній; накопичено значну кількість 

матеріалів, які стали основою подальших ґрунтових досліджень;  

− 1920-1927 рр. – автор зауважує, що третій період українського 

ґрунтознавства починається з 1920 року, коли в Україні виникла низка 

ґрунтознавчих організацій, що займалися науково-дослідною справою в даній 

галузі і були пов’язані з плановою роботою державних органів [18]. 

Враховуючи вище зазначені та ряд інших періодизацій, в 2006 р. 

В. А. Вергунов запропонував власну періодизацію українського ґрунтознавства, 

яка більш детально і чітко виокремлює розвиток ґрунтознавства в Україні. Як 

зазначалося вище, в її основу покладено ознаки науковості та історизму: 

методологія, державна зацікавленість, вихід наукових трактатів, організаційні 

засади: 

Перший етап – накопичення первісних знань про ґрунт і його безсистемне 

використання, а також описове узагальнення їх, починаючи з XI ст. у вигляді, 
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наприклад, літопису Нестора-літописця. Цей етап у часовому вимірі як 

найбільший умовно поділяється на два періоди: 

− описове ґрунтознавство, що існує до 1483 року;  

− популяризація наукових знань про ґрунт, що фактично розпочалася із 

праці українського автора – Юрія Дрогобича, опублікованої в Італії у 1483 р. 

Характерною особливістю другого періоду, який триває до 20-х років XVII ст., є 

спроба не тільки узагальнити знання про ґрунт у вигляді більш системних 

трактатів, де робиться не тільки їх порівняльна оцінка і згадується про 

продукційні можливості, а й спроба через існуючі освітні заклади, в першу чергу 

церковно-приходські школи, колегіуми, викладати як спецкурс. 

Другий етап – починається зі створення Аптекарських городів на 

Полтавщині у 1721 р., де знання про ґрунт і його особливості використовується в 

загальнонауковому процесі стосовно підвищення продуктивності вирощуваних 

культур. Він триває до 1809-1811 рр. Із створення у 1809 р. показового саду 

Каразіна В. у с. Основ'янці (нині Харківщина) та Імператорського Нікітського 

ботанічного саду ґрунт стає предметом системних наукових досліджень. 

Третій етап – 1809 (1811)-1884 рр. пов'язаний із створенням першої 

наукової інституції – Полтавського дослідного поля. Він поділяється на два 

періоди:  

− 1811-1861 рр. – коли про ґрунт говорять як про складову науково-

освітнього процесу у вищих навчальних закладах при викладанні предмету 

"сільське господарство"; 

− 1861-1884 рр. – ґрунтознавство розглядається як першооснова агрономії в 

межах прикладного існування сільськогосподарської науки. Надзвичайно активна 

робота вчених геологів Київського та Харківського університетів для потреб 

вітчизняного ґрунтознавства. 

Четвертий етап – 1884-1910 рр. – "докучаєвське" ґрунтознавство. Це 

період наукового напряму, що починається з Полтавської експедиції професора 

В. В. Докучаева у 1887-1891 рр. В основі робіт, що замовляли переважно 
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цінувально-статистичні Бюро губернських земств були ґрунтові дослідження з 

метою складання ґрунтових карт окремих районів українських земель. 

П'ятий етап – 1910-1920 рр. – "набоківський" період ґрунтознавства. Під 

науковим керівництвом професора О. Г. Набоких проводяться дослідження 

ґрунтів у всіх повітах Херсонської, Бессарабської і Подільської губерній, у 

Черкаському, Чигиринському, Уманському, Бердичівському, Радомишльському 

повітах Київської губернії, деяких повітах Таврійської губернії та інших 

територіях. О. Г. Набоких були проведені фундаментальні ґрунтові дослідження 

на значній території України, організовано перший ґрунтовий музей, вирішено 

багато важливих теоретичних питань ґрунтознавства.  

Шостий етап – 1921-1929 рр. – "махівський" період ґрунтознавства. 

Досліджуються ґрунти України для створення першої синтетичної ґрунтової 25-

верстної карти республіки (1926), а також 33 дослідних станції для потреб 

наукового забезпечення колективного ведення сільського господарства. 

Результати цих робіт увійшли до 10-томного видання "Матеріали досліджень 

ґрунтів України". Видано перший підручник "Ґрунтознавство" (1925). 

Сьомий етап – 1930-1959 рр. – "соколовський" період ґрунтознавства. 

Широкомасштабні дослідження ґрунтів України з метою підвищення їхньої 

родючості, а також продуктивності агрофітоценозів у межах ведення зональних 

систем землеробства. Створення спеціальної інституції, що поєднала 

ґрунтознавців та агрохіміків. 

Восьмий етап – 1959-1990 рр. – "радянський" період ґрунтознавства. Існує в 

межах державної політики СРСР щодо галузі. Є теоретичною і практичною 

основою систем землеробства, а також індустріальних і інтенсивних технологій 

основних польових культур. Фактично існує в межах "харківської" школи, проте 

значний внесок має і «одеська» школа. 

Дев'ятий етап – 1990 р. і до сьогодення – "українське" ґрунтознавство в 

межах наукового забезпечення агарного сектору держави в умовах існування 

різних форм власності. Поширення приватної власності зумовило появу нових 

питань в історії становлення та розвитку ґрунтознавства [цит. за 2, с. 211-213].  
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Розроблені періодизації свідчать про високий науковий розвиток і є 

основою для теоретичних узагальнень із врахуванням новітніх досягнень науки. 

Кожна з них має свої переваги і недоліки. Серед переваг можна назвати те, що 

вченим вдалося досить обґрунтовано поділити довготривалий процес становлення 

ґрунтознавчої науки на чітко обмежені періоди, визначивши основні досягнення 

кожного з них. Головним недоліком є те, що за  основу більшості представлених 

періодизацій взято окремі персоналії, а не ґрунтові дослідження в цілому; вони 

мають загальний характер; аналізують розвиток ґрунтознавства на території 

колишнього Радянського Союзу чи України в цілому. Проте, аналогічна робота 

може бути розроблена і для частини території. Так, в 2013 р. Л. В. Мазник 

розробила періодизацію  розвитку ґрунтознавства на території Західних областей 

України, в основу якої покладені напрями наукових досліджень. Автором були 

виокремлені шість періодів розвитку ґрунтознавства:  

− зародження та популяризація знань про ґрунти (до 1856 р.) – 

характеризується першими описами земель, спробами картографування 

ґрунтового покриву, відкриттям першх кафедр сільського господарствах; 

− агрикультурхімічний та агрогеологічний напрямок (1856-1919 рр.) – 

створення рільничої школи в Дублянах, дослідження чорноземів Галичини 

Л. Бубером; 

− морфогенетичний напрямок (1919-1957 рр.) – створення першої кафедри 

агрохімії і ґрунтознавства, маршрутні дослідження ґрунтів, вивчення ґрунтового 

покриву І. М. Гоголєвим; 

− ґрунтово-картографічний напрямок (1957-1972 рр.) – великомасштабні 

обстеження ґрунтів, дослідження генезису і властивостей бурих лісових грунтів, 

дерново-карбонатних, ґрунтів легкого гранулометричного складу тощо; 

− ґрунтово-меліоративний напрямок (1972-1991 рр.) – дослідження проблем 

меліорації заболочених і перезволожених земель; 

− ґрунтово-екологічний (сучасний) напрямок (з 1991 р. і до сьогодення) – 

розвиток грунтово-географічних досліджень екологічного характеру. 
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Варто зазначити, що проведене Л. В. Мазник дослідження є першою 

науково-обґрунтованою спробою розділити розвиток регіонального 

ґрунтознавства на кілька чітко виділених періодів. Крім того, зазначена 

періодизація відображає специфіку розвитку ґрунтознавства як науки на 

західноукраїнських землях у контексті розвитку ґрунтознавства в Україні [14]. 

Таким чином, розгляд галузевої літератури щодо розвитку ґрунтознавчих 

досліджень дає можливість виокремити декілька підходів, які були застосовані 

вченими при розробці періодизацій (рис. 3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Основні підходи в розробці періодизацій розвитку ґрунтознавства 

 

На основі аналізу вищезазначеної інформації, у процесі виконання 

дисертаційного дослідження було розроблено періодизацію розвитку ґрунтово-

географічних досліджень на території Північно-Західного Причорномор’я 

(рис.3.2.).  

У запропонованій періодизації розвитку ґрунтово-географічних досліджень 

Північно-Західного Причорномор'я виділено п’ять етапів, які відображають 

еволюцію пізнання ґрунтів від початкових описових досліджень до сучасних  
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Рис. 3.2. 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 
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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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детальних і високоінформативних. Аналіз і характеристика основних етапів та 

напрямів буде подана нижче.  

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами вивчення ґрунтово-географічних досліджень Північно-

Західного Причорномор'я виокремлено передумови їх розвитку, що включають 

природні, особистісні та соціально-політичні, які значною мірою впливають на 

формування ґрунтів та розвиток наукової думки щодо пізнання ґрунту як 

особливого природно-істричного тіла. 

Однією із найбільш складних і дискусійних проблем вітчизняного 

ґрунтознавства є розвиток науки, що передбачає виділення окремих періодів 

(етапів, ступенів, фаз), які дозволяють зрозуміти структурні  особливості науки, 

генезис та еволюцію її ідей, концепцій, методів, тенденцій розвитку тощо. 

Встановлено різноманітність підходів у проведенні періодизації розвитку 

ґрунтознавства та наукових досліджень, що зумовлено неоднозначністю 

критеріїв, покладених в її основу. Зокрема, виявлено персоніфікований підхід 

(М. М. Соколов, А. А. Ярилов), формаційний (Д. Г. Віленський), обмежений в часі 

(С. В. Зонн, І. В. Іванов), основним недоліком яких є врахування лише одного 

критерію, який залишає поза увагою інші не менш важливі. Найбільш 

обґрунтованим є науковий (історико-науковий) підхід, що враховує досягнення 

науки на різних етапах розвитку досліджень під впливом зовнішнішніх соціально-

політичних змін (І. А. Крупеніков, В. А. Вергунов, Г. В. Добровольський, 

Л. В. Мазник).  

Автором розроблена періодизація розвитку ґрунтово-географічних 

досліджень Північно-Західного Причорномор'я  з виокремленням п’яти етапів з 

урахуванням основних напрямів ґрунтознавчих досліджень та внеску окремих 

вчених у їх розвиток. 
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РОЗДІЛ 4 

ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 

 

Розвиток ґрунтознавства, як і будь-якої науки, диктується запитами 

суспільства, формується під впливом розвитку і зміни суспільних формацій, 

розвитку культури, стану суміжних наук тощо. Крім того, розвиток науки 

підпорядкований загальним законам пізнання – від простого до складного, від 

зовнішнього і випадкового до глибоких внутрішніх закономірностей. В 

представленому розділі проаналізовано ґрунтово-географічні дослідження 

Північно-Західного Причорномор'я від часів емпіричного накопичення знань до 

сучасності.  

 

4.1. Зародження і розвиток ґрунтово-географічних досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я 

 

Аналіз першого і найбільш тривалого етапу розвитку досліджень 

ґрунтознавчого спрямування надзвичайно складний. Причиною цього є 

відсутність об’єктивних відомостей про становлення науки та наявність лише 

поодиноких праць окремих авторів. Проте, навіть у наявних стародавніх творах 

часто буває важко встановити достовірність описаних фрагментів. Тому виникає 

необхідність провести аналіз змісту джерела і на цій основі зробити висновок про 

його репрезентативність, тобто властивість навіть за частковими відомостями 

правильно відображати минулі події в цілому. 

 

4.1.1. Передісторія наукового вивчення 

 

Землеробство на території сучасного Північно-Західного Причорномор'я 

виникло в VІ-ІV тис. до н.е., що пов’язують з діяльністю місцевих племен буго-

дністровської та трипільської культури, поселення яких були поширені в 
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основному в межиріччі Дніпра і Дністра. Землеробство стало їх основним 

заняттям і було полікультурним: вирощувались не лише польові культури 

(пшениця, ячмінь, просо), а й городні (горох, боби) та плодові (виноград, слива, 

абрикос). Для обробітку землі використовували мотики з кам'яним або роговим 

наконечником і лише пізніше почали використовувати тяглову силу волів, що 

зумовило більш глибокий обробіток ґрунту [54, 85].  

Особливе значення в стародавньому світі займали Буджацькі степи  

(територія Дунай-Дністровського межиріччя), які тривалий час відігравали роль 

«географічного коридору» між переселенцями зі Сходу та Заходу, що 

перешкоджало розвитку землеробства. В кінці ІІІ – на початку ІІ тис. до н.е. на 

степових територіях провідною галуззю залишалося скотарство, хоча значна 

частина людей займалась землеробством і заготівлею кормів на зиму. Зазначений 

поділ став основою ведення комплексного господарства (поєднання землеробства 

і скотарства), яке в Степовій зоні закінчилось кризою. Основною причиною 

занепаду була відсутність знань і навичок відновлення родючості земель, ведення 

інтенсивного господарства, що потребувало розорювання нових площ, винищення 

лісів, що призводило до обміління річок та висихання степів [48]. Надзвичайна 

посушливість клімату на  межі тисячоліть викликала катастрофічні для 

землеробського господарства наслідки, що призвело до розорювання нових площ 

цілинних земель та розвитку екстенсивного скотарства.  

Новий етап сільськогосподарського освоєння земель розпочався коли на 

береговій території Чорного і Азовського морів від гирла Дунаю до 

Гельнджийської затоки сформувалась зона античної державності – Скіфія. До 

початку грецької колонізації в Північному Причорномор’ї землеробська частина 

Скіфії розміщувалась в лісостеповій зоні. Лише в V ст. до н.е. землеробські 

племена скіфів почали освоювати степові простори Причорномор'я. Землеробство 

скіфів виникло із-за потреб кочового господарства й було орієнтовано на 

виробництво твердих кормів, які були необхідними для підгодівлі худоби в 

зимовий час. У видовому відношенні серед культурних рослин переважали 

засухостійкі: просо звичайне, ячмінь плівковий, полба тощо. В обробці землі 



67 
 

використовували переліг. На невеликій ділянці цілини палили травостій, потім за 

допомогою дерев’яного знаряддя її обробляли і засівали. Через рік-два запускали 

в переліг, які використовувались як пасовища. Приблизно через десять років 

ділянка знову оброблялась. 

Використання перелогової системи землеробства, тісно пов’язаній із 

напівкочовим способом життя та постійним залученням нових земель, давало 

можливість обмежувати виробництво зернових культур, а звільнені простори 

стали центрами виникнення поселень із значними сільськогосподарськими 

хорами (VII-IV ст. до н.е.) – Тира, Ольвія, Ніконій та ін. [54, c. 5-6].  

Опис території Скіфії IV ст. до н.е. є в праці древньогрецького філософа 

Геродота (близько 484-425 р. до н.е). Вчений відвідав землі в долинах Тіраса 

(Дністра), Гіпаніса (Західного Бугу) і Борисфена (Дніпра). Про Скіфію та її ґрунти 

Геродот пише, що вона «являє собою рівнину з товстим шаром ґрунту… багатою 

травою і добре зволоженою» [цит. за 59, с. 32.].  

На межі нашої ери провідною галуззю виробництва стало залізоробне 

ремесло (зарубинецька, черняхівська культури), що відобразилося на 

удосконаленні сільськогосподарських знарядь праці (плуг та соха стали оснащені 

залізними наконечниками), в поселеннях виявлені також залізні наральники, 

лемеші, різаки-чересла, залізні серпи та коси.  

На цей час припадає розквіт еллінської цивілізації на території 

Причорномор'я. Працьовиті й винахідливі греки швидко освоїли нові території не 

лише на морських узбережжях, а й виходили далеко за їх межі, охоплюючи 

Нижнє Побужжя та Подніпров'я. Тобто, на територію півдня України було 

привнесено високу агротехнічну полігалузеву культуру – зернове господарство, 

городництво, садівництво, виноградарство. 

Про сільське господарство України до VII-VIII ст. н.е. збереглось мало 

відомостей. В праці І. А. Крупенікова «История почвоведения…» автор зазначає, 

що у давніх слов’ян було досить розвиненим орне землеробство і культура 

вирощування сільськогосподарських рослин. На півдні, в «дикому полі» 

розвивалась перелогова система використання ґрунту з так званою наїжджою 
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ріллею, яку обробляли не систематично, а час від часу «наїздом» переносячи поля 

з одного місця на інше» [59, с. 73].  

Отже, виділення тривалого періоду передісторії наукового вивчення 

пов’язане, в першу чергу, з розвитком землеробства та накопиченням емпіричних 

знань про різноманітність ґрунтів і їх родючість. 

 

4.1.2. Перші описи земель (ІХ-XVIII ст.) 

 

Перші описи (переписи) земель, що дійшли до нас з часів Київської Русі, 

датовано ІХ ст., стосуються монастирських та церковних земель і були основою 

наділення духовенства майном, зокрема землею. В ХІ ст. в Київській Русі існував 

якісний облік земель за видами угідь: дворові, орні, пустопорожні, мисливські 

угіддя (без зазначення ґрунтових різновидів). Перші переписи земель з 

характеристикою їх якості та кількості відносяться до ХІІ ст. Найдавнішими 

документами, які дійшли до наших часів, є описи земель ХІІІ ст. Поряд з 

татарськими переписами описи земель робили і князі Київської Русі у володіннях 

яких складали спеціальні «писцеві книги». Впродовж XV-XVII ст. дані книги 

мали юридичний і правовий характер. При їх заповненні перевірялись права 

власника на землі, що описуються, їх кількість і якість, давалась порівняльна 

оцінка ріллі (добра, середня, погана, дуже погана). Книги визнавались державою в 

якості найважливішого доказу прав власності на землю, а записи в них отримали 

характер державної реєстрації [17].  

Відсутність літературних джерел не дає змоги відтворити повну картину 

розвитку землеробства та особливостей використання ґрунту козаками на 

території півдня України, проте наявні факти дають можливість стверджувати, що 

особливих змін у порівнянні з попереднім періодом не відбулося. Це пояснюється 

тим, що видавалися грамоти, які під страхом «смерті» забороняли козакам 

займатись землеробством, оскільки  осілого на землі козака важко мобілізувати у 

далекий похід. З середини XVIII ст. ситуація поступово змінюється, про що 

свідчать наявні «зимівники», в межах яких в залежності від властивостей та якості 
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землі розводили сади та городи. Тобто козаками поступово розорювалось все 

більше ґрунтів різної якості та використовувались різні прийоми обробітку 

ґрунту. Руйнування державності у XVIII ст., передача українських земель 

царським можновладцям і повне закріпачення селян призвели до зміни суспільних 

відносин на землі, що стало причиною швидкого освоєння південно-степової зони 

України.  

Тогочасні джерела, найбільшою мірою записки мандрівників дозволяють 

робити висновки і про стан агрокультури на південних територіях. Особливо 

цікавими є напрацювання І. Х. Гільденштедта, якому в 1773-1774 рр. вдалося 

побувати в різних місцях українського Степу. Він детально описує особливості 

ведення господарства, обробітку ґрунту (з використанням важких плугів з 

лемехами та череслами, борін, дерев’яної сохи з різними залізними 

наконечниками, рала з декількома зубами тощо) та вирощування  певних 

сільськогосподарських культур. Факти дають змогу стверджувати, що на півдні 

співіснували дві системи обробітку землі – перелогова, характерна для південних 

малоосвоєних земель та трипільна – в більш освоєних [57].  

У цілому, формування основних рис землеробства на території українського 

Степу  впродовж XVIII ст. сприяло накопиченню розрізнених фактів про ґрунти 

та появі перших праць, в яких висвітлювались особливості їх використання та 

обробітку.  

Згадки про чорний південно-руський ґрунт знаходимо в „Слові про 

родючість землі”, виголошеному 6 вересня 1756 року в Санкт-Петербурзькій 

академії наук професором ботаніки і натуральної історії І. Х. Гебенштрейтом. 

Подорожуючи Україною, він бачив землі, наділені великою родючістю, що навіть 

найбільш недбайливим дають врожаї. Перераховуючи роди земель, він назвав 

землю „чорну природну, яка утворилася від гниття частин тварин і рослин”. 

Слово „чорнозем” він не вживав, але „земля чорна” йому ідентичне [цит. за 91, 

с. 31]. Це були перші спроби ідентифікувати чорноземні ґрунти України та 

зрозуміти їх генезис. 
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Помітна роль у формуванні визначення чорноземних ґрунтів належить 

природодосліднику М. В. Ломоносову, який провідне значення у розвитку 

сільського господарства надавав досягненням науки. Саме М. В. Ломоносов ввів у 

наукову літературу термін «чорнозем», під яким розумів темний родючий ґрунт, 

перегній та верхній ярус геологічного розрізу. В трактаті «О слоях земных», 

опублікованому в 1763 р. дав пояснення походження гумусу ґрунту, вважав, що в 

природних умовах при утворені гумусу відбуваються ті ж самі процеси, що і в 

окультурених при розкладанні в них органічних решток [68].  

У XVIII ст. значний внесок у розвиток ґрунтово-географічних досліджень 

зробили А. Т. Болотов, І. М. Комов, М. Г. Ліванов та ін. Ще на початку розвитку 

наукового землеробства А. Т. Болотов вказував на необхідність зонального 

ведення сільського господарства, повсюдно враховуючи ґрунтово-кліматичні 

умови. Великого значення надавав добривам місцевого походження – перегною, 

золі та вапну. Вважав, що найкращим шляхом підвищення урожайності ґрунтів є 

його правильне використання. І. М. Комов детально описував властивості ґрунтів 

та за їх морфологічними ознаками визначав родючість [50]. 

Відомий агроном М. Г. Ліванов, який жив і працював у м. Миколаєві, в 

праці «О земледелии, скотоводстве и птицеводстве» дав визначення чорнозему: 

«Чернозем есть род земли, происшедший от согнития разных растений и 

животных. Превосходство сей земли в том состоит, что она вся сложена из 

таковых начал, в которых всякого рода растения могут для себя найти без 

всякого препятствия довольно питательных соков: для сей причины по 

справедливости можно сию землю назвать маткою всех растений» [50, с. 72]. За 

сприяння М. Г. Ліванова та підтримки Новоросійського генерал-губернатора 

Г. А. Потьомкіна в Богоявленську (поблизу м. Миколаїв) вчений організував 

землеробську школу з метою розповсюдження освіти і підготовки кваліфікованих 

кадрів у південному регіоні Російської Імперії (Новоросії). Головним завданням 

школи було вивчення проблем землеробства, пошук шляхів підвищення 

урожайності сільськогосподарських культур, поліпшення якості продукції тощо. 

Це була перша землеробська школа на території тогочасної імперської Росії. 
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Проіснувала всього сім років, проте за цей час зробила помітний внесок у 

розвиток і демократизацію науки та справу популяризації наукових знань [64]. 

Отже, на кінець ХVIII ст. були запропоновані перші, хоч і не досконалі, 

визначення поняття «ґрунт» та «чорнозем» з різними підходами до їх розуміння. 

Був сформований певний обсяг інформації стосовно ґрунтів, їх генези, родючості, 

основних властивостей на території Північно-Західного Причорномор'я. Проте, 

одним із основних досягнень досліджуваного періоду є організація першої на 

території колишньої Російської Імперії землеробської школи, метою якої було 

розповсюдження знань про сільське господарство та підготовка кваліфікованих 

кадрів. 

 

4.1.3. Фрагментарні дослідження ґрунтів (початок ХІХ ст.–1875 рр.) 

 

Початок ХІХ ст. характеризується появою перших картографічних робіт. 

Так, в 1806 р. з’явилась перша праця з відображенням чорноземів на карті 

південно-східної Європи, яка була складена польським вченим С. Сташіцом. 

Вперше з’являються відомості про чорноземні ґрунти південно-західного краю – 

загалом «соковиті та родючі», як писав 1813 року П. Куніцкий. В цей час широко 

поширювалися дискусії про ґенезу чорноземів. Було виділено близько 30 гіпотез 

стосовно їх походження, що стали основою рослинної (Е. А. Еверсман, 

Ф. І. Рупрехт), морської (Р. Мурчисон) і болотної (Н. Д. Борисяк та ін.) концепцій 

[цит. за 91, с. 31].  

Пізніше, в 1837 р. були розпочаті перші комплексні дослідження фізико-

географічних та соціально-економічних умов території Російської Імперії (до якої 

входили і землі Північно-Західного Причорномор'я). Впродовж 1837-1854 рр. 

офіцерами Генерального Штабу були організовані пошуки щодо вивчення 

природних умов території та стану сільського господарства. Результати 17-річних 

досліджень були узагальнені у праці «Военно-статистическое обозрение 

Российской Империи», одинадцятий том якої присвячений вивченню території 

півдня сучасної України, в якому, крім характеристики природних умов, описані 
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ґрунти, обґрунтовані причини їх різної родючості: «на юге и юго-западе 

[Херсонской губернии] обнаженныя степи, лесов нетъ, воды мало, весна 

краткая, лето большею частію сухое и знойное, только осень благопріятная, 

зима подвержена двум крайностямъ или безснежію с жестокимъ восточнымъ, 

северо-восточнымъ и севернымъ ветрамъ, или суровой снеговой вьюге… Такое 

состояніе климата очень не благопріятно для хлебопашества» [14, с. 12]. Тобто, 

вже в середині ХІХ ст. була визначена роль  всього комплексу природних умов у 

формувані різних типів ґрунтів, їх властивостей, а також різних рівнів родючості.  

Праця «Военно-статистическое обозрение…» стала основою для створення 

«Господарського атласу Росії», опублікованого в 1851 році Головним редактором 

видання був економіст-кліматолог К. С. Веселовський, під керівництвом якого 

була складена карта ґрунтів Європейської Росії (рис. 4.1.) в масштабі 1: 8 400 000 

(200 верст в дюймі). В 1853 р. карта була перевидана, згодом вдосконалена в 1857 

та 1869 рр. На вказаних картах виділялось 8 типів ґрунтів, в тому числі і 

чорнозем, поширений на території Північно-Західного Причорномор'я України. В. 

В. Докучаєв у роботі «Картография русских почв» відзначав такі особливості цих 

карт: «наша черноземная полоса не следуетъ за паралелями, а напротивъ, 

поднимается на северъ, по мере своего распространенія на востокъ; уже здесь 

мы видим, что черноземъ не всюду сплошь доходитъ до северныхъ береговъ 

Чернаго моря; сама черноземная полоса сильно испещрена более или менее 

значительными участками почвъ каменистых, песчаныхъ, супесчаныхъ, 

суглинистыхъ и болотныхъ…После всех исправлений карта представляет собой 

ту достоверность, какая  в настоящее время (40-50 годы) возможна …» [42, с. 4, 

13]. 

 В 1856 р. херсонський землевласник А. І. Гроссул-Толстой опублікував 

статтю «Обозрение рек, почв и местоположений Новороссийского края и 

Бессарабии в сельскохозяйственном  отношении» [41], в якій охарактеризував 

просторове розповсюдження ґрунтів, встановив   зв'язок між кліматичними 

умовами, рельєфом, породами, рослинністю і ґрунтами. Вчений одним із перших 

почав говорити про ерозію ґрунтів,    дуже   слабку   в   північній   частині  і більш 



73 
 

 

 

Рис. 4.1. Картосхема «Ґрунтова карта Європейської Росії» створена в 1857 р. 

в масштабі 1 : 8 400 000 (200 верст в дюймі) [112] 
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помітну в центральній і південній частинах території. 

На основі власних досліджень Андрій Іванович склав карту поширення 

ґрунтів від Прута до Інгулу. На карті вчений виділив 4 смуги, чергування яких 

пояснював впливом клімату і висотою місцевості над рівнем моря (рис.4.2.):  

- чорноземну (1); 

- супіщано-чорноземну (2);  

- суглинисту з більш значними домішками чорнозему (3);  

- глинисто-вапнякову з незначними домішками чорнозему (4)  [41]. 

 

Рис. 4.2. Картосхема «Ґрунти від Прута до Інгулу» складена А. І. Гроссул-

Толстим в 1856 р. [45] 

 

На думку автора праці «История отечественного почвоведения» 

І. В. Іванова, найбільшим досягненням для науки було те, що: «на почвенных 

картах К. С. Веселовского и А. И. Гроссул-Толстого уже просматривалась 

полосчатость в распространении почв» [49, с. 42].  
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Хоча ці карти не були науково-обґрунтовані, все ж на них відображались 

найголовніші особливості ґрунтів кожної місцевості.  

Новий етап розвитку ґрунтових досліджень пов’язаний із крахом 

феодально-кріпосницької системи, яка не давала можливості інтенсивно 

розвиватися в економічному та науковому відношеннях. За наказом Олександра ІІ 

впродовж 1861-1862 рр. офіцерами Генерального Штабу були зібрані дані щодо 

природних особливостей території всіх губерній імперії, в тому числі й 

Причорноморських. В результаті проведених досліджень було опубліковано 

багатотомне видання «Материалы для географии и статистики России» [69]. В 

одному з томів (24) О. О. Шмідт детально описав природні умови і ґрунти 

Херсонської губернії. Серед природних особливостей значну увагу вчений 

приділив вивченню ґрунтового покриву території дослідження та, особливо, 

чорноземів: «Черноземъ, по исключительнымъ свойствамъ своимъ, составляющій 

отдельную самобытную почву, обращалъ особое вниманіе многихъ ученыхъ, 

трудящихся надъ изследованіемъ его химическаго состава и над определениіемъ 

его составныхъ частей, желая найти в них указаніе причинъ образования. Но до 

сих поръ последнее обстоятельство осталось загадочнымъ и ни однимъ 

естествоиспытателемъ вопрос этотъ не мог окончательно быть разрешенъ» 

[114, с. 113]. 

Вчений встановив кореляційний зв'язок між потужністю чорнозему та 

ґрунтоутворюючими умовами, серед яких основним фактором вважав рельєф 

місцевості: «Главенствующее вліяніе имеет топография местности и различное 

положеніе ея надъ уровнемъ моря... Глубина чернозема изменяется отъ 1,5 

аршина до 4 вершковъ; первой мощности онъ достигает на равнинах, лежащихъ 

свыше ста сажень надъ морем, а последней – у морских береговъ, где степи 

возвышаются на двадцатъ сажень. Утонченіе въ немъ идетъ по мере пониженія 

степей…» [114, с. 112].  

Досліджуючи морфологічні ознаки ґрунтів, О. О. Шмідт виділив в’язкий та 

рихлий (пухкий) ґрунти. Проявлення визначених властивостей вважав наслідком 

неоднакових умов ґрунтоутворення, які впливають на мінеральний склад. Вперше 
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запропонував класифікацію чорноземів за мінеральним складом (за присутністю в 

ґрунті складових частин глини чи піску):  

− в’язкий глинистий ґрунт – вміщує 80 % і більше глинистих частинок, 

характеризується складною обробкою, за відсутності дощів поверхня 

покривається твердою кіркою, яка не пропускає молоді паростки, ґрунти 

використовуються лише як пасовища або для вирощування ярих культур; 

− глинистий – 65-80 %, займає невеликі території та має менш явні ознаки 

в’язкості; 

− піщано-глинистий – 50-65 %, на відмінну від попередніх вміщує в собі 

кварцовий пісок;  

− суглинистий – 35-50 %, представляє перехідну категорію від в’язких до 

рихлих ґрунтів, в сухому стані легко розтирається в порошок та майже не 

ускладнює обробки (лише після перелогу утворюються брили, які легко 

піддаються руйнуванню); 

− глинисто-піщаний – 20-35 %, рихлий ґрунт в якому помітно більше піску, 

що сприяє його легкій обробці в будь-якому стані; 

− піщаний – 5-20 %, найбільш рихлий ґрунт, поширений вздовж річок та 

Чорного моря [115, с. 8]. 

За підрахунками військового географа О. О. Шмідта більше 60 % території 

губернії займають піщано-глинисті чорноземи, з середньою потужністю в один 

аршин (0,7112 м). На решті території дослідження поширені чорноземи меншої 

потужності. Ґрунти змінюються у напрямку з північного-заходу на південний-схід 

і на півдні переважають глинисто-піщані і піщані.  

Ґрунт, як і інші природні тіла, має свої морфологічні ознаки, першою і 

найбільш вираженою з яких є колір. «Черноземъ отличается отъ всехъ других 

почвъ своимъ совершенно чернымъ цветомъ, отъ котораго он и получилъ 

названіе…» [114, с. 112], – писав О. О. Шмідт. Вчений відмічав, що місцеве 

населення розрізняє ґрунти за кольором: чорнозем – найчорніша земля, більш 

світлого кольору – глина, за наявності значної кількості піщаних домішок – 

піщана земля, і за умови наявності соляних частинок – солонець. Проте, така 
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класифікація невизначена і не може використовуватись для порівняння ґрунтів 

території дослідження з ґрунтами інших губерній. Тому О. О. Шмідт вважав за 

необхідність розділити ґрунти за вмістом в них органічної речовини: «… не 

зависимо отъ минеральныхъ свойствъ, необходимо разделитъ почву Херсонской 

губерніи по органическому составу…» [115, с. 10], виділивши чотири ступені: 

− тучний чорнозем – в сухому стані майже чорний, а в сирому абсолютно 

чорного кольору; 

− чорнозем звичайний чорно-сірого або темно-бурого кольору в сухому 

стані і чорний в сирому;  

− чорноземні ґрунти мають в сухому стані сірий або бурий колір, в сирому 

– чорно-сірий або темно-бурий; 

− чорноземистий ґрунт світло-бурого або світло-сірого кольору в сухому 

стані і бурого чи сірого в сирому [115]. 

В результаті зібраних матеріалів науковець склав оро-гідрографічну карту із 

зазначенням розподілу ґрунтів, геологічних формацій та рослинності (рис.4.3.). 

Використовуючи зазначені класифікації та враховуючи роль кліматичного 

фактору, Шмідт О. О. розділив губернію на три смуги: тучного чорнозему – 

займає північні і північно-західні території губернії; звичайного чорнозему – 

поширений в східній і середній території губернії; смугу чорноземних та 

чорноземистих ґрунтів, які займають території в найпівденнішій частині губернії 

–  крайні південні території та береги річок (Дністра, Південного Бугу, Дніпра, 

Інгулу та ін.), лиманів і Чорного моря. Остання підлягає найбільш 

несприятливому впливу погодних умов (сухі вітри, високі температури, безсніжні 

зими, часті відлиги, тумани та інші несприятливі явища), що впливає на 

формування фізико-хімічних властивостей ґрунтів.  

При проведені досліджень на території Херсонської губернії О. О. Шмідт 

приділяв значну увагу і вивченню родючості ґрунтів. Вчений відмічав, що: 

«Херсонская губерния представляетъ степную поверхность, покрытую до того 

плодородною почвою, что, при выгодныхъ климатическіх влияніях, она способна 
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Рис.4.3. Картосхема оро-гідрографічної карти Херсонської губернії, складена О. О. Шмідтом  [114] 

7
8 
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дать самую богатую растительность без всякого искуственаго удобренія…» 

[115, с. 14]. Для порівняння рівнів родючості були відібрані зразки як на цілині 

так і на орних землях. Результати проведених аналізів показали, що орні 

горизонти чорнозему містять значно менше перегною, ніж чорноземи цілини. 

Причиною цього вчений вважав їх постійне використання під однотипні рослини: 

«… причина уменьшенія урожайности чернозема заключается в постоянномъ 

посеве однихъ лишъ хлебных растеній, вследствіе чего черноземъ истощается въ 

минеральныхъ частицахъ…». 

На думку О. О. Шмідта, для підтримання високої врожайності необхідно 

відновлювати запаси мінеральних речовин (у відповідній формі), необхідних для 

росту і розвитку рослин, а також чергувати хлібні рослини з іншими культурами. 

Для отримання стабільних урожаїв та збереження їх якості, запропонував 

залишати ґрунти під пар на строк близько 10 років, що дасть змогу відновити 

необхідні складові ґрунту та зберегти природно-високу родючість земель. Одним 

із заходів підтримання родючості рекомендував періодично проводити глибоку 

оранку, оскільки вирощувані рослини виснажують ґрунти лише в орному 

горизонті. Підйом на поверхню нового шару чорнозему дасть можливість уникати 

штучного удобрення або залишати землі під переліг.  

Отже, О. О. Шмідт одним із перших робить спробу провести класифікацію 

ґрунтів Херсонської губернії та вводить поняття «чорнозем звичайний», яке 

широко використовується і сьогодні. 

Велике значення для вивчення ґрунтового покриву та природних умов 

Північно-Західного Причорномор’я мали і дослідження В. І. Чаславського, який 

впродовж 1868-1878 рр. працював у відділах сільського господарства та 

статистики державної власності Російської Імперії. Йому було доручено скласти 

ґрунтову карту Європейської Росії. В 1873 р. рукописний варіант карти, 

складений на основі матеріалів кадастрових комісій та праць по сільському 

господарству економіста-статиста Ю. Е. Янсона, був представлений 

Департаменту землеробства,  а згодом і на Віденській всесвітній виставці. Пізніше 

карта була виправлена і перевидана в 1874 р., проте і даний варіант не 
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задовольнив автора. Крім того, Департамент указав на те, що «в виду 

совершеннаго отсутствія до сихъ поръ въ сельско-хозяйственной статистике 

точныхъ и подробныхъ данныхъ о почвахъ въ разныхъ местностяхъ России … 

было бы весьма полезнымъ изданіе почвенной карты, представляющей сводъ 

всего, что можно было собрать, который при довольно большомъ масштабе (60 

верст в дюйме) позволит сохранить многочисленныя оттенки различныхъ 

почвъ…» [42, с. 53]. 

В 1875 р. для роботи над завершенням і уточненням ґрунтової карти 

В. І. Чаславський запросив молодого геолога В. В. Докучаєва, разом з яким під 

час підготовки карти до друку вносили зміни і доповнення. Вже остаточний 

варіант карти був надрукований в 1879 р. (на жаль, після смерті 

В. І. Чаславського) у масштабі 60 верст у дюймі (1 : 2 520 000).  Із переваг нової 

карти В. В. Докучаєв визначав наступні:  

− значне збільшення масштабу карти і збільшення кількості пояснювальних 

знаків із 8 до 32; 

− нанесення вперше на карту місцевих різновидів чорноземів: за 

механічним (гранулометричним) складом і частково за кількістю гумусу, чого не 

було на попередніх картах; 

− виділення сірих лісових ґрунтів на північ і каштанових на південь від 

області поширення чорноземних ґрунтів;  

− співпадання північної межі чорнозему із межею розповсюдження 

ґрунтоутворюючих умов [42].  

Разом із діяльністю вищезазначених науковців, особливо В. В. Докучаєва, 

починається піднесення науки і в Україні. Наслідком чого є зростання значення 

освітніх закладів сільськогосподарського профілю (курсів, колегіумів, ліцеїв 

тощо). Одним із таких був Рішельєвський ліцей, заснований в 1817 р. в Одесі, в 

якому працювали відомі вчені (І. М. Сеченов, І. І. Мечников, М. І. Пирогов та ін.). 

Ще в 1851 р. в ліцеї розпочали читати курс агрономії і лісівництва, в межах якого 

І. У. Палімпсестов викладав основи сільськогосподарських наук і вчення про 

ґрунти, як основний засіб сільськогосподарського і лісогосподарського 
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використання. Після перетворення ліцею в університет було засновано 

агрономічний кабінет з лабораторією, де викладався курс агрономічної хімії. 

Ґрунтознавство ж вивчалось у складі сільськогосподарських дисциплін. В праці 

«Мои воспоминанія» [84] автор передав своє занепокоєння хижим відношенням 

людини до такого дару природи як ґрунт та сподівався на розвиток сільського 

господарства. «Кто изъ нас, при дарованном праве хозяйничать по своему 

усмотренію, о нашемъ расхищеніи сокровищъ природы думаетъ? … 

Землевладельцы должны вести такъ называемое интенсивное хозяйство, 

пролагая пути къ известнымъ улучшеніям въ области сельскаго хозяйства…» [84, 

с. 131, 136.].  

Пізніше в Новоросійському університеті Д. М. Абашев почав читати курс 

агрономічної хімії  на якому вивчались основні особливості кругообігу речовин у 

землеробстві та заходи впливу на процеси, що відбуваються у ґрунті та рослинах і 

сприяють підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.  

Крім університетів дослідження ґрунтів наприкінці ХІХ ст. були 

започатковані в маєтку родини Фальц-Фейнів, на території якого в подальшму 

було засновано заповідник «Асканія Нова». Ґрунтові обстеження були спрямовані 

на дослідження ефективного ведення сільськогосподарського виробництва. 

Зокрема, були проведені експерименти із сівозмінами з суворим дотриманням 

чергування культур, що створювало оптимальні умови для росту і розвитку 

окремих сільськогосподарських культур і, як наслідок, отримання стабільно-

високих врожаїв. Важливими виявилися й дослідження щодо впливу способів та 

глибини обробітку ґрунту на їх властивості та родючість в умовах посушливого 

степу. На теперішній час ґрунти заповідника «Асканія Нова» – єдині на території 

України цілинні ділянки типчаково-кострицевого степу, наявність яких дає змогу 

виявити зміни, що вносить людина в довкілля, порівнювати недоторканну 

природу заповідника з окультуреними ландшафтами та їх окремими 

компонентами. Зокрема, виявити особливості складу, будови, властивостей 

ґрунтів, закономірності їх формування, розвитку та зміни під впливом 

антропогенного чинника [57].  
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Отже, з початку ХІХ ст. до 1875 р., був накопичений значний матеріал 

стосовно ґрунтового покриву Північно-Західного Причорномор'я (рис. 4.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Основні досягнення ґрунтово-географічних досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я 

 

Завдяки дослідженням ґрунтів Північно-Західного Причорномор'я до 

1875 р. були запропоновані перші дефініції поняття «ґрунт» та «чорнозем»; 

розроблені численні гіпотези їх походження; з’ясовні окремі фізичні, хімічні і 

агрономічні властивості чорноземів; узагальнені матеріали щодо закономірностей 

поширення ґрунтів та складено перші ґрунтові карти як території дослідження 

зокрема, так і держави загалом. Результати проведених обстежень та отримані 

статистичні й картографічні матеріали стали потужним підґрунттям для 

подальших наукових розробок у ґрунтознавстві.  

 

Зародження і розвиток ґрунтово-географічних досліджень 

 (IV ст. до н.е. – 1875 р.) 

 

Передісторія 

наукового вивчення  

 

Проведено перші дослідження території Північно-

Західного Причорномор’я (Геродот, Страбон, 

Птоломей, Пліній Старший та ін.) 

Перші описи земель  

 

З'явились перші описи земель, пізніше – розпочато 

якісний облік земель за видами угідь та започатковано 

ведення “писцових книг”, які в подальшому отримали 

юридичний характер  

Розпочато вивчення чорноземних ґрунтів                    

(В. М. Ломоносов, А. Т. Болотов, І. М. Комов,                

М. Г. Ліванов) та дано перші визначення понять 

“ґрунт” і “чорнозем”  

Організовано першу землеробську школу в 

Богоявленську під Миколаєвом  (М. Г. Ліванов)  

Фрагментарні 

дослідження ґрунтів  

 

Створено перші ґрунтові карти (П. Куніцкий,                  

К. С. Веселовський, А. І. Гроссул-Толстой,                 

О. О. Шмідт, В. І. Чаславський та ін).  

 Розроблено перші класифікації ґрунтів за мінеральним 

складом, вмістом гумусу тощо (А. І. Гроссул-Толстой, 

О. О. Шмідт, В. І. Чаславський)  
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4.2. Формування і розвиток генетичного ґрунтознавства на півдні України 

(1875-1905 рр.) 

 

Будь-який фактичний матеріал експериментального характеру, що 

накопичується людством протягом  років, приречений перерости в науку, якщо 

знайдеться людина, яка здатна узагальнити його і звести в структуроване вчення. 

Не виняток і вчення про ґрунт, засновником якого став Василь Васильович 

Докучаєв. В 1875 р., за запрошенням В. І. Чаславського, В. В. Докучаєв розпочав 

роботу над ґрунтовою картою Європейської Росії, працюючи над якою вчений 

особливо зацікавився чорноземними ґрунтами. З метою їх детального вивчення 

науковець провів ряд експедиційних досліджень, в тому числі на півдні України. 

 В результаті 8-річної наполегливої роботи В. В. Докучаєв в 1883 р. 

опублікував працю «Русский чернозем» [44], в якій описав свої дослідження та 

основні досягнення. В монографії автор виділив декілька частин території 

обстеження (в межах Північно-Західного Причорномор'я): південно-західну 

частину чорноземної смуги Росії та північні узбережжя Чорного і Азовського 

морів.  

Південно-західна частина чорноземної смуги Росії представлена північними 

і середніми частинами Бесарабської та Херсонської губерній. Наявність значної 

кількості інформації стосовно вказаних територій, як зазначає І. А. Крупеніков, 

спонукали науковця провести лише рекогносцирувальні роботи [59], для яких 

вчений двічі відвідав південно-західну частину чорноземної смуги  (рис.4.5.) [44]:  

− в 1877 р. за маршрутом  Одеса – Роздільна – Мардарівка – Бірзула (нині 

Подільськ) – Балта – Крижопіль – зробив «гілку» для ознайомлення із ґрунтами 

Бесарабії через Вільшанку на Ямпіль, а звідти на Сороки, Непаду та Кугурешти, 

повернувшись до Крижополя продовжив дорогу на Проскурів (нині 

Хмельницький) через Жмеринку;  

− в 1881 р. вчений повторно відвідав українські землі за маршрутом 

Кременчук – Протопопівка – Знамянка – Трепівка – Єлизаветград 

(Кропивницький) – Ольвіополь (Первомайськ) – Голованівськ – Томашівка – 
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Рис. 4.5. Викопіювання з карти подорожей та експедицій В. В. Докучаєва, 

складеної І. А. Крупеніковим і Л. А. Крупеніковим в 1949 р. в масштабі 

1:20 000 000 (маршрути нанесено автором) [60] 

 

 Громи – Ягубець – Софіївка – повернувшись до Ольвіополя продовжив маршрут 

до Балти [44]. 

Впродовж наукових подорожей вчений описав географічні особливості 

навколишніх територій, геологію, клімат, ґрунти, відмічаючи їх характерні риси, 

особливості гідрологічних умов тощо.  

Узагальнюючи зібраний матеріал щодо досліджуваної території виділив 

наступні особливості: 

Умовні позначення 

 ділянки «особливих експедицій», 

  район комплексних досліджень (Полтавська губернія) 

Маршрути:            1877 р.;               1878 р.;              1881 р. 
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− значну потужність ґрунтів – середня потужність чорнозему оцінена в 80-

83 см, при цьому є відмінність між чорноземами лівого і правого берега Дніпра – 

в першому випадку середня потужність 78 см, в другому – 85-88 см;  

− порівняно невеликий вміст гумусу, який  не перевищує 4,5%; 

− поступовий розподіл (зменшення) гумусу по різним ґрунтовим 

горизонтам. 

Головною причиною зазначених вище особливостей вчений вважав хіміко-

мінералогічний склад ґрунтів та порід, характер рослинності, рельєф місцевості та 

кліматичні умови. 

На північних  узбережжях Чорного і Азовського морів В. В. Докучаєв 

побував влітку 1878 р., здійснивши поїздку за маршрутом Одеса – Коблево – 

Миколаїв – Херсон – Дніпровські плавні. Вчений писав: «Я с особенным 

интересом впервые (1878 р.) приступил к проверке наблюдений Гроссул-

Толстого… Разумеется, наблюдения местного хозяина (Толстого), 

производившиеся им в течении нескольких лет, оказались вполне точными…» [44, 

с. 376]. Відзначивши поширеність «глинисто-вапнякових ґрунтів шоколадно-

сірого кольору», звернув увагу на їх низьку врожайність, що пояснював 

"дефіцитом вологи, високими літніми температурами, а також південними і 

східними вітрами, які розігрівають ґрунт до такої міри, що на їхній поверхні 

з’являється маса тріщин, які руйнують кореневу систему рослин" [44]. 

В. В. Докучаєв заперечував широке тлумачення ґрунту, яке було прийняте в 

той час у геологів, які розуміли під ґрунтами не лише «рослинні землі», але й всі 

поверхневі наноси, однак відмовився від вузького тлумачення агрономів, які 

розуміли під ґрунтами лише орні шари. Вчений характеризував ґрунти як 

«поверхностно лежащие, которые имеют свое строение, всегда более или менее 

сильно окрашены гумусом и являются результатом взаимной деятельности 

следующих агентов: живых и отживших организмов (как растительных так и 

животных), материнской горной породы, климата и рельефа местности» [цит. 

за 49, с. 157], сформувавши таким чином вчення про чинники ґрунтоутворення. 
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Дане твердження стало першим науково-обґрунтованим визначенням ґрунту як 

природно-історичного тіла. 

В 1888 р. розпочалась Полтавська експедиція під керівництвом 

В. В. Докучаєва, в якій  також прийняли участь В. І. Вернадський, Г. І. Танфільєв, 

Г. М. Висоцький, О. О. Ізмаїльський [11]. Знайомство В. В. Докучаєва із 

спеціалістом по степовому землеробству О. О. Ізмаїльським викликало у нього 

цікавість до питання «виснаження» чорноземів, а також особливостей їх фізичних 

і хімічних властивостей, знання яких є важливим у вирішенні проблем 

«виснаження» і засухи. Особливо актуальними стали ці питання після 1891 року, 

коли чорноземну смугу охопила небувала засуха. У 1892 р. В. В. Докучаєв видав 

книгу «Наши степи прежде и теперь», в якій запропонував заходи щодо охорони 

ґрунтів та засоби боротьби із засухою [11]. Всі заходи були розділені на п’ять 

груп: 1) регулювання річок; 2) регулювання ярів і балок; 3) регулювання водного 

господарства у відкритих степах, на вододільних поверхнях; 4) визначення норм, 

які визначають співвідношення площ ріллі, луків, лісів і вод, які були б визначені 

з урахуванням місцевих кліматичних, ґрунтових умов та характером 

переважаючої сільськогосподарської культури; 5) визначення прийомів обробітку 

ґрунту, які були б найбільш сприятливими для найкращого використання вологи і 

пристосування сортів культурних рослин до місцевих умов.  Автор звертає увагу 

на те, що лише перші три групи заходів були реалізовані, а четверта та п’ята 

потребували подальших вивчень.  

При розробці класифікації чорноземів вчений припускав, що основним 

критерієм за яким можна виділити більш дрібні підрозділи повинні бути 

геологічні породи на яких утворився той чи інший чорнозем. Але при цьому не 

враховувалась роль інших ґрунтоутворюючих факторів, які вже були встановлені 

вченим, а також виявилися протиріччя над розповсюдженням чорнозему  на 

картах О. О. Шмідта і А. І. Гроссул-Толстого. На основі проведених 

ґрунтознавчих досліджень та аналітичних даних науковець склав карту 

ізогумусових смуг території Європейської Росії в цілому (рис. 4.6.). Ізогумусові 

смуги дозволили йому сформулювати   нові   висновки:  «типовий»,   найбільш  
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Рис. 4.6. Викопіювання із схематичної карти чорноземної смуги Європейської 

Росії складеної В. В. Докучаєвим в 1883 р. в масштабі 1 : 4 200 000, 

відновленої під редакцією акад. Л. І. Прасолова [44] 

 

багатий гумусом чорнозем утворює центральну смугу, витягнуту із південного-

заходу на північний-схід; з півночі і півдня вона обмежена смугами менш 

гумусованих ґрунтів «першого розряду», із 5% гумусу, а потім «другого розряду», 

із 2-3% гумусу; ще південніше і північніше з’являються «типово» південні і 

«типово» північні ґрунти із вмістом гумусу менше 2% [50]. Карта наочно 

представляла зміни гумусності ґрунтів у просторі і їх зв'язок з визначеними 

географічними умовами. 

Однак із поглядами Василя Васильовича не погоджувався геоботанік-

агроном П. А. Костичев. Вчений виступав проти того, що вирішальну роль у 

формуванні ґрунтів В. В. Докучаєв відвів клімату та материнським породам, 
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недооцінивши роль біологічного фактору, хоча ще Ф. І. Рупрехт говорив, що 

чорнозем представляє собою утворення «ботанічне». 

Складена В. В. Докучаєвим карта «ізогумусових смуг» також була 

розкритикована, оскільки була не точною у виділені смуг і тому назвати її картою, 

за словами П. А. Костичева, важко. Лише пізніше вчений гідно оцінив всі наукові 

досягнення свого противника. П. А. Костичев, зазначаючи, що вивчення 

чорноземів настільки складне завдання, що одна людина вивчити його не в змозі, 

проте, якщо говорити про геолого-ґрунтові дослідження, то все що можна було 

зробити, вже зроблено В. В. Докучаєвим [61, с. 239].  

Важлива подія, яка мала вагоме значення для розвитку ґрунтознавства, 

відбулася в 1889 р. на Всесвітній виставці в Парижі на ознаменування 100-річчя 

Великої французької революції. На цій виставці В. В. Докучаєв експонував 

колекцію ґрунтів і матеріали, які супроводжували її – карти, рисунки, таблиці 

аналізів, друковані видання. Представлені на виставці зразки були відібрані на 

території південно-західного району чорноземної зони Російської Імперії – в 

межах західних частин Катеринославської і Херсонської губерній. Подана 

характеристика чорнозему: колір темно-бурий, гумусу в середньому 4,5%, 

потужність (А+В) – 80-85 см, максимум 1,5 м, підґрунття – супіщаний лес. 

Розміщення колекції в Парижі і нагляд за нею взяв на себе В. І. Вернадський, який 

перебував на той час в тривалому науковому відрядженні у Франції [91].  

За ініціативи і під керівництвом В. В. Докучаєва у 1888 р. була створена 

Ґрунтова комісія при Імператорському вільному економічному товаристві, 

завданням якої було дослідження ґрунтів, результати яких друкувались на 

сторінках періодичного видання «Труды почвенной комиссии» (1888-1898 рр.). З 

1899 р. Ґрунтова комісія розпочала випускати періодичний журнал 

«Почвоведение» за редакцією П. В. Отоцького. До сьогоднішнього дня журнал 

публікується з метою висвітлення актуальних проблем ґрунтознавства, а також 

шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень. 

В. В. Докучаєв написав лише одну статтю в цьому журналі в 1900 р. за назвою «К 

вопросу о почвах Бессарабии», де він описав екскурсію 1898 р. по території 
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Бесарабської губернії за маршрутом: Хотин – Зарожани – Шиловці – Бричани – 

Єдинці – Василівці – Бельци – Пирница – Скуляни – Кишинів – Ганчешти – Льово 

– Болград – Ізмаїл – Вилково – Аккерман (нині Білгород-Дністровський) – 

Татарбунари – Байрамча – Колораш – Оргієв – Сороки – Романковці. В основі 

даної роботи – порівняння результатів досліджень, проведених А. І. Гроссул-

Толстим, із сучасним для В. В. Докучаєва станом ґрунтового покриву. Вчений 

погоджувався із наведеною схемою розповсюдження ґрунтів А. І. Гроссул-

Толстого, проте відмічав значні зміни у виділених смугах за їх складом та 

характеристикою. В. В. Докучаєв писав: «… какъ по происхожденію, так по 

наружному виду и, особенно, химическому составу, все почвы Бессарабской 

губернии можно и следует разбить на следующие 5 типовъ: I. Почвы 

нормальные: А) Почвы типично черноземныя. В) Почвы каштановыя или 

мергелисто-черноземныя. С) Солонцовыя почвы. D) Типично лесныя (дубовыя и 

буковыя) почвы. II. Почвы анормальныя» [45, с. 4]. Вчений детально описав кожен 

з виділених типів. 

В. В. Докучаєв був сильною та самобутньою особистістю, яка залишила 

великий вклад як в науці, так і в суспільному житті. На основі проведених ним 

науково-обґрунтованих досліджень на території Північно-Західного 

Причорномор'я були виділені 2 райони обстежень, які чітко відрізняються між 

собою за особливостями ґрунтового покриву та ступенем вивченості території. В 

результаті експедиційних досліджень професора В. В. Докучаєва, в тому числі й 

на зазначеній території, були складені достовірні ґрунтові карти, основою яких 

були не лише описові, але й аналітичні дані, на яких виділені різні типи ґрунтів, 

зокрема чорноземні, каштанові, солонцеві та інші; сформовано тверде поняття 

про ґрунт як природне тіло, встановлено його походження та зв'язок з іншими 

компонентами природи; засновано нові методи досліджень, які до сьогоднішнього 

дня залишаються ведучими в ґрунтово-географічних дослідженнях. 
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4.3. Становлення Одеської «Південної» школи ґрунтознавства 

 

Перші роки ХХ ст. були досить складними у відношенні ґрунтових 

досліджень. У зв’язку із загостренням соціально-політичних та економічних умов 

експедиційні дослідження на деякий час були припинені, а замість них 

проводились спрощенні пошуки, що мали виключно фіскальну (оціночну) мету. В 

цей час (1903-1904 рр.) вперше в навчальних планах Новоросійського 

університету (м. Одеса) з’явився самостійний курс «Прикладное почвоведение», 

який викладав А. О. Бичихін. Вчений досліджував вплив вітрової ерозії на 

родючість ґрунтів, залежність потужності ґрунтового покриву від висоти 

місцевості, що в подальшому було детально розроблено Г. І. Танфільєвим. 

А. О. Бичихін сприяв розповсюдженню «докучаєвського ґрунтознавства» і 

доводив необхідність викладання даного предмету: «Знакомство съ почвой, 

составляющей один изъ основныхъ факторовъ производства растительныхъ 

продуктовъ, требуетъ знанія минералогіи и геологіи … Почва подвергается 

изученію не только со стороы химической, т. е. въ отношеніи количества и 

качества питательныхъ веществъ, входящихъ в составъ почвы, но и съ 

физической, – со стороны сложенія почвы и ея отношеній къ воздуху и воде, а 

также и съ микробіологической, обуславливающей многіи важные стороны 

жизни почвы… Таким образомъ, знакомство съ почвоведеніем в полном объеме и 

содержаніи, претендующимъ не безъ основанія на самостоятельную научную 

дисциплину, кругъ естествознанія въ университетскомъ преподаваніи 

расширяется, такъ какъ геологія съ этой точки зренія почти не разсматриваетъ 

поверхностные слои коры земной…» [7, с. 18, 27]. 

Нові плани Фізико-Математичного факультету Новоросійського 

університету (нині Одеського національного), які передбачали викладання курсу 

ґрунтознавства як самостійного предмету, стали причиною переїзду в 1905 р. до 

Одеси двох найбільш наполегливих учнів та послідовників В. В. Докучаєва – 

О. Г. Набоких та Г. І. Танфільєва. Вчені займались вивченням територій сучасних 

Одеської, Миколаївської, Херсонської та частково Запорізької областей. 
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Викладання ґрунтознавства було складним, оскільки не було жодних 

колекцій ґрунтів, які допомогли б слухачам лекцій краще розуміти матеріал про 

ґрунти і геологічні породи. Саме ця обставина змусила О. Г. Набоких в 1906 р. 

приступити до збору колекцій [75]. 

Визначене дослідження незабаром розширилось і видозмінилось за своїм 

завданням. О. Г. Набоких писав: «… нельзя ограничится, какъ предполагалось 

сначала, сборомъ учебной коллекции и беглымъ ознакомлениемъ с разнообразіем 

почв края, а требовалось детальное изученiе всех главнейших видов местных 

почвъ и ґрунтов, установленіе для нихъ классификаціи и районов распространенія 

определенного химического состава и сельскохозяйственнаго достоинства почвъ 

въ связи с ихъ наружными признаками и устройства общедоступного почвенного 

музея, где заинтересованные почвоведеньем лица могли бы ознакомится съ 

основами этой науки… » [76, с. 5]. 

В результаті досліджень, проведених під керівництвом О. Г. Набоких 

впродовж 1906-1911 рр., були обстежені ґрунти у всіх повітах Херсонської, 

Бесарабської і Подільської губерній, складено схематичну карту ґрунтів 

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

ще В. В. Докучаєвим. Саме О. Г. Набоких належать методи так званої «трифазної 

ґрунтової зйомки» та глибоко-ґрунтового дослідження.  Запропонувавши метод 

так званої «трифазної ґрунтової зйомки», вчений вперше застосував і метод 

паралельного обліку та картографування окремих ознак ґрунтів, що додало 

ґрунтовим картам повноту і точність [77, 78]. 

Протягом 1913 -1916 рр. повторно були проведені детальні дослідження й 

картографування ґрунтів території Херсонської губернії. Була створена 10-

верстна ґрунтова карта (1:417000) губернії. Виконання детальних 

широкомасштабних вишукувань дозволило О. Г. Набоких і колективу кафедри 

агрономії Новоросійського університету розв’язати багато важливих теоретичних 

і  практичних ґрунтознавчих завдань [75]. Завдяки проведеним дослідженням та 

зібраним матеріалам було засновано Ґрунтовий музей з офіційною назвою 

«Ґрунтовий Музей Імператорського Новоросійського Університету імені графа 
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Павла Миколайовича Ігнатьєва» [77]. Про створення музею говорив ще 

М. І. Афонін під час публічної лекції, виголошеної 22 квітня 1771 р. в день 

народження імператриці Катерини Олексіївни, проте реалізувати дану ідею 

вдалось лише через 145 років [50, с.70]. На той час музей став центральною 

установою, яка зосередила науково-дослідну роботу з вивчення ґрунтового 

покриву півдня України.  

О. Г. Набоких належить метод глибоко-ґрунтового дослідження, що широко 

використовувався і використовується тепер у палеогеографічних дослідженнях. За 

час проведених експедицій вченим було відібрано близько 200 монолітних 

зразків, що давали уявлення про ґрунти і підґрунття до глибини від 2 до 9-12 

метрів.   

Нині у ґрунтовому музеї, що є складовою частиною Одеського державного 

агарного університету, виставлені 48 збережених монолітних зразків, що 

представляють розрізи ґрунтів до глибини 4 м. З них 38 монолітів представляють 

підтипи чорноземів, у тому числі утворених на різних ґрунтотворних породах.  

Основою «набоківської» доктрини ґрунтоутворення було розроблене вчення 

про водні режими та їх роль у формуванні ґрунтів. Він є засновником водно-

режимної концепції ґрунтоутворення і профільно-генетичної концепції 

класифікації ґрунтів. Оцінюючи роль окремих ґрунтоутворювачів, вчений уперше 

звернув увагу на вплив водних режимів «почвоґрунтов», як домінуючого фактора 

ґрунтоутворення. За його твердженням, процеси, що ведуть до створення 

ґрунтових типів, визначаються балансом і циркуляцією вологи в поверхневих 

горизонтах вивітрювання. Вчений виокремив такі основні первинні типи 

зволоження ґрунтів: гігроскопічна волога, плівкова вода, ґрунтовий розчин, 

ґрунтова вода, скупчення води над поверхнею ґрунту, скупчення крижаних мас 

над ґрунтом і серед ґрунтових частинок. У 1915 р. обґрунтував виділення 

чотирьох основних груп водних режимів, які досить виразно асоціюються з 

типами водних режимів О. А. Роде – промивного, випітного, водозастійного і 

непромивного. Основою класифікації О. Г. Набоких є характер циркуляції 

водного розчину [цит. за  72, с. 99].  
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За визначенням О. Г. Набоких типи ґрунтових режимів отримали назви:  

А – ґрунтовий розчин, що циркулює в породі до рівня ґрунтових вод із 

спадною течією – сприяє вилуговуванню ґрунту і відносному накопиченню 

кварцу, зумовлює утворення «елювіальних горизонтів», які відрізняються 

пухкістю і перевагою важкорухомих та малорозчинних сполук; 

В – ґрунтовий розчин циркулює у породі до рівня ґрунтових вод із 

висхідною течією – характерний для посушливих районів, за рахунок висхідних 

потоків збагачує ґрунти розчинними сполуками; 

 С – ґрунтовий розчин циркулює у породі до рівня ґрунтових вод, що 

позбавлені здатності до масового пересування – характерний для територій більш-

менш забезпечених опадами та важко проникними для води породами, ґрунтові 

води зумовлюють оглеювання ґрунтів і самі поступово насичуються розчинними 

сполуками;  

D – ґрунтовий розчин не досягає рівня ґрунтових вод, повністю 

затримується, споживаючись і відновлюючись у верхніх горизонтах ґрунту-

підґрунття – характерний для засушливих районів, обумовлює формування так 

званого «мертвого горизонту» між поверхневими шарами ґрунтів і ґрунтовими 

водами [74, с. 23].  

Професор О. Г. Набоких вперше розробив класифікацію чорноземів, яка 

враховувала тип водного режиму та динаміку карбонатів. Довів, що основним 

ґрунтоутворюючим чинником чорноземоутворення являється рослинність, а 

регулюючий рослинністю водний режим визначає всі типові властивості 

чорноземів.  

На основі детальних досліджень вмісту і морфології карбонатів вчений 

висунув ідею про класифікаційну роль карбонатних новоутворень для степових 

ґрунтів. В своїй праці «Распределение карбонатов в почвах Юго-западной 

России» [78] О. Г. Набоких виокремив три типи ґрунтів, що мають характерну 

структуру, потужність гумусового горизонту й характер переходу в материнську 

породу, а також специфічні карбонатні новоутворення:  
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− перший тип – потужні чорноземи північної окраїни степу з карбонатами в 

перехідному горизонті у вигляді кристалічної вапняної цвілі і карбонатної муки;  

− другий тип – чорноземи посушливої південної смуги степу з карбонатами 

у вигляді білозірки і специфічною структурою, ущільненням і кольором, що 

обумовлені відкладенням півтораоксидів;  

− третій тип ґрунтів – каштанові і бурі суглинки, приурочені до 

прибережної, найбільш посушливої смуги, які майже позбавлені зернистої 

структури, мають слаборозвинений, гумусовий горизонт буруватого кольору, а 

також характеризуються наявністю кристалів і друз гіпсу, що високо залягають у 

профілі [78].  

Особливу роль мають напрацювання О. Г. Набоких стосовно методики 

ґрунтових досліджень. У праці «К методике полевого и лабораторного 

исследования почво-ґрунтов» [74] вчений пропонує давати детальний опис та 

діагностику ґрунтів. За походження ґрунтових горизонтів О. Г. Набоких виділяє 

акумулятивні, елювіальні та ілювіальні типи.  Серед основних морфологічних 

ознак виділяє п’ять груп: забарвлення, текстуру (складення), структуру, 

включення і новоутворення, потужність. Особливого значення  надавав 

потужності горизонтів, оскільки за словами вченого: «мощность различных слоев 

почвы и ґрунта всегда весьма чувствительна к малейшим изменениям в пластике 

местности, не говоря уже о сменах крупных форм рельефа...» [74, с.55]. 

О. Г. Набоких створив і залишив після себе школу ґрунтознавців, 

представниками якої є Г. Г. Махов (організував низку експедицій по Україні, в 

результаті яких була складена карта ґрунтів України, видав перший підручник 

«Ґрунтознавство»), О. Ф. Лебедєв (започаткував дослідження з гідрології та 

гідрофізики ґрунтів, розробив теорію утворення ґрунтових вод в результаті як 

інфільтрації атмосферної води, так і конденсації водяної пари), Н. П. Фролов 

(вивчав ґрунти Київської губернії та разом із Г. Г. Маховим організував мережу 

дослідних ділянок), В. І. Крокос (удосконалив методику О. Г. Набоких по 

закладанню шурфів і свердловин, вперше використав її у геологічних та 

гідрологічних дослідженнях, провів ряд обстежень ґрунтів та материнських порід 
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на території України). Розпочаті наукові дослідження  професора О. Г. Набоких 

продовжили представники його наукової школи.  

Значний внесок у розвиток ґрунтово-географічних обстежень на території 

Північно-Західного Причорномор'я зробив географ-ґрунтознавець Г. І. Танфільєв. 

В 1905 р. вченого затвердили ординарним професором по кафедрі географії, в 

цьому ж році він переїхав до Одеси. Проте дослідження степових просторів 

України розпочав ще в 1889 р., коли брав участь у Полтавській експедиції 

В. В. Докучаєва. Вчений був співавтором «Ґрунтової карти Європейської Росії» 

складеної в масштабі 1:2 520 000 за планом В. В. Докучаєва (рис. 4.7.). Завдяки 

участі Г. І. Танфільєва в експедиції та в роботах по складанню ґрунтової карти 

вчений отримав матеріал для фізико-географічного районування в основу якого 

поклав ґрунтові, ботанічні, кліматичні, гідрографічні, геологічні ознаки та 

особливості рельєфу. Важливого значення в своїх дослідженнях вчений надавав 

співвідношенню між сусідніми географічними зонами. Зокрема, «насування лісу 

на степ» він розглядав лише як окремий випадок більш загального питання 

еволюції рослинного покриву. Праці Г. І. Танфільєва з вивчення географічних зон 

та фізико-географічних областей розширювали та поглиблювали вчення 

В. В. Докучаєва про природні зони. 

Разом з О. Г. Набоких та О. О. Браунером, Г. І. Танфільєв брав участь  в 

організації науково-дослідної роботи. За їх ініціативою проводились експедиції та 

екскурсії з участю студентів, що мали комплексний характер – вивчали не лише 

рослинність території, а й ґрунти, вели метеорологічні спостереження.  

З 1918 р. Г. І. Танфільєв читав лекції по ґрунтознавству в Одеському 

сільськогосподарському інституті, був професором географії Одеського інституту 

народної освіти, тимчасово створеного на базі Новоросійського університету. 

Одночасно, з 1918 по 1926 р. був завідувачем відділу природно-історичних 

досліджень Одеської обласної сільськогосподарської станції, яка пізніше стала 

Генетико-селекційним інститутом імені Т. Д. Лисенка. В період 1923-1928 рр. 

вчений керував кафедрою географії та геології, роботою наукового студентського 

гуртка. 
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Рис. 4.7. Викопіювання з ґрунтової карти Європейської Росії, складеної 

Сибірцевим М. М., Танфільєвим Г. І. та Ферхміним А. Р. за планом та 

ініціативою Докучаєва В. В. (1900 р. масштаб 60 верст в дюймі – 1: 2 520 000) 

відновленої під редакцією Л. І. Прасолова [44] 
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За матеріалами, зібраними  О. Г. Набоких, в 1924 р. Г. І. Танфільєв склав 

ґрунтову карту Одеської губернії (колишньої Херсонської) і опублікував нарис 

«Главнейшие физико-географические районы Одесской губернии», в якій зробив 

спробу районування невеликої території – достатньо однорідної по своєму 

природному вигляду. Відповідно до районування вся територія губернії була 

розділена на 9 районів в залежності від висоти над рівнем моря: 

− Причорноморські та Придніпровські рівнинні буроземні та каштанові 

степи, висотою до 30 сажнів (до 64,008 м) над рівнем моря; 

− середньостепові рівнинні чорноземні степи, висотою від 30 до 60 сажнів 

(від 64,008 до 128,016 м); район простягається на схід до Інгульця;  

− слабоувалисті чорноземні степи висотою від 60 до 90 сажнів (від 128,016 

до 192,024 м); район поділяється Бугом на східну і західну частини, утворюючи 

підрайони; 

− значно розчленований передстеп чи лісостеп на висотах від 90 до 120 

сажнів (від 192,024 до 256,032 м) із значним розвитком дубових лісів; 

− Балтський передстеп чи лісостеп на висотах вище 120 сажнів; 

− нижнє переддніпровське Поділля на півночі губернії; 

− піски Лівобережжя нижнього Дніпра; 

− солоноваті землі західної частини Дніпровського повіту; 

− плавні Дністра, Бугу, Дніпра і їх приток [107]. 

В роботі вчений відмічав, що в рівнинних умовах Херсонської губернії 

порівняно невеликі підняття місцевості над рівнем моря зумовлюють зміни всього 

комплексу фізико-географічних умов. Вказав, що основною породою, що 

накладає свій відбиток на головні особливості природи губернії є лес, який 

містить деякі шкідливі для лісів речовини, що зумовлює безлісся степів. Навів 

докази того, що ліси починають з’являтися там, де поверхня степу 

розчленовується балками – тобто створюються сприятливі умови для 

вилуговування шкідливих для лісів речовин. 

Сприйняття природи як єдиного цілого дозволило Г. І. Танфільєву 

встановити взаємозалежність між окремими компонентами ландшафту та 
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відкрити абсолютно новий метод вивчення ґрунтів – метод скипання від HCl. 

Вчений першим використав та пояснив суть вказаного методу. Його використання 

дає можливість визначити, до якої глибини вилугуване вуглекисле вапно. Тим 

самим визначається і максимальна глибина видалення легкорозчинних солей, 

шкідливих для лісу. Скипання на невеликій глибині чорноземних ґрунтів від дії 

на них  кислоти пояснюється заляганням чорноземів на породах, багатих вапном. 

Вчений довів, що глибина скипання в степах збільшується по мірі руху на захід і 

північ, у відповідності із збільшенням кількості опадів [87, 108]. 

Важливе значення мали напрацювання Г. І. Танфільєва в галузі геоботаніки 

й ландшафтознавства. Ним була створена карта поширення лісів на півдні Росії 

(лісостеп і степ), на якій вперше були виділені 4 типи лісів – хвойні, листяні 

верхові, листяні заплавні і штучні. Карта стала основою подальшої побудови 

великомасштабних карт вказаної території, зіграла важливу роль для 

геоботанічного картографування України, розробки лісотипологічних карт, які 

створюються з урахуванням всіх компонентів ландшафту. 

Вченим вперше було запропоновано використання методу аналізу 

природних комплексів (геоботанічних профілів), використання якого дає 

можливість не тільки відображати зв’язки та взаємодію компонентів ландшафту 

домінантних і субдомінантних урочищ, але й підкреслюються важливі 

закономірності в розміщенні і поєднані типологічних комплексів локального 

рівня, властивих для певного регіону. Такий підхід до вивчення природи дає 

можливість краще зрозуміти структуру ландшафту, встановити регіональні і 

типологічні властивості території. 

В своїх працях Г. І. Танфільєв відображав не лише зазначені закономірності 

у розподілі рослинних угруповань та інших компонентів ландшафту, але й 

типових місцевостей, властивих центральному лісостепу і степу. Як зазначає 

Г. П. Пилипенко, встановлені типологічні ландшафтні закономірності, 

особливості їх структури, взаємозалежність між компонентами природи є 

великою науковою заслугою Г. І. Танфільєва, які були гідно оцінені в подальших 

дослідженнях [87]. 
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Науковий потенціал О. Г. Набоких та Г. І. Танфільєва дав можливість 

зібрати навколо себе творчих науковців, серед яких був О. І. Піотровський, 

постать якого є маловідомою у сучасному ґрунтознавстві. З дня заснування 

ґрунтового музею  О. І. Піотровський був асистентом і помічником 

Г. І. Танфільєва. Вчений провів ряд експедиційних досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я. Досліджував ґрунти плавнів Дніпра, вивчав 

характер та хімічний склад річкових наносів, які мали вплив на кольматаж земель 

(1925-1926 рр.); обстежив долину річки Південний Буг від Вознесенська до 

Олександрівки (1926 р.), від Миколаєва до Вознесенська (1928 р.)  з метою 

виявлення придатних для зрошення земель та провів ґрунтове й геоботанічне 

дослідження плавнів річки Дністер з тією ж метою [88]. 

Впродовж 1924-1927 рр. колективом кафедри ґрунтознавства Одеського 

сільськогосподарського інституту були виконані роботи з вивчення агрономічних 

властивостей ґрунтів з метою інтенсифікації сільсько-господарського 

виробництва, серед яких: дослідження нижньодніпрянських пісків, вивчення 

фізичних властивостей ґрунтів на ділянці плавнів Дністра в районі Турунчука, 

обстеження ґрунтів під виноградниками тощо. 

Як зазначає О. І. Піотровський, окрім експедиційних досліджень кафедрою 

ґрунтознавства Одеського сільгоспінституту проводилась і науково-дослідна 

робота. Серед основних робіт вчений відмічає проведення досліджень впливу 

рельєфу на кількість гумусу в чорноземах України, вивчення впливу 

мікрорельєфу степу на вилуговування гумусу, дослідження впливу ґрунтів та 

опадів на врожай сільськогосподарських культур [88].   

Одночасно з О. І. Піотровським територію півдня України вивчали 

Г. Г. Махов (досліджував посушливі райони Причорномор'я, де передбачалось 

зрошення: Херсон – Миколаїв, Каховка – Асканія Нова – Скадовськ); 

А. Левенгаупт (вивчав територію Акимовської дослідної станції); 

О. Н. Соколовський (територію степового масиву «Чапли» (Асканія Нова); 

Д. Г. Віленський (солончаково-солонцеві пасовища півдня).  
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В 1925-1927 рр. в Україні були проведені і ряд інших ґрунтово-ботанічних 

робіт. Особливе значення мали дослідження Г. М. Висоцького, який вивчав 

ґрунтову біологію і водний режим ґрунтів та розробив методику дослідження 

ґрунтової вологи. Вчений встановив існування в степових ґрунтах «мертвого» 

горизонту, в якому вологість не змінюється впродовж року. У зв’язку із 

дослідженнями водного режиму, Г. М. Висоцький особливу увагу приділив 

визначенню ролі рельєфу в утворенні і поширені ґрунтів. Також досліджував 

сольовий режим ґрунтів, зокрема утворення солончаків [13].  

Помітний слід в становленні ґрунтово-географічних досліджень як на 

території України, так і Північно-Західного Причорномор'я залишив Г. Г. Махов – 

представник наукової школи О. Г. Набоких. Впродовж 1920-1927 рр. Г. Г. Махов 

керував дослідженнями ґрунтів України в межах секції ґрунтознавства 

Сільськогосподарського наукового комітету України Наркомзему республіки 

(СГНКУ). Під керівництвом вченого колективом Секції у 1923 р. підготовлено і у 

1926 р. видано ґрунтову карту України у 25-верстному масштабі (1:1 050 000). 

Вказана карта стала основою для проведення районізації колишньої республіки, а 

також розробки багатьох практичних заходів землеустрою й агрономічної 

допомоги селянам. Хоча вона й мала досить схематичний характер, все ж на карті 

були узагальнені наявні матеріали щодо дослідження ґрунтів на території 

України. По сьогоднішній день 25-верстна карта має важливе наукове значення, є 

високоінформативним зведеним документом, що свідчить про високий рівень 

картографування ґрунтів зазначеного періоду [86].  

Після ліквідації СГНКУ в 1927 р. функції координуючого центру з питань 

ґрунтознавства покладені на Центральну агрохімічну лабораторію Народного 

Комісаріату Земельних Справ (НКЗС), до якої в 1928 р. була приєднана Секція 

ґрунтознавства. Були проведені вивчення ґрунтів посушливого півдня України на 

площі 1 млн. га у зв’язку з необхідністю впровадження зрошення на даній 

території. Поряд з цими завданнями виконувалася дослідна робота з вивчення 

методів агрохімічного дослідження родючості ґрунтів і визначення 

найсприятливіших співвідношень окремих поживних елементів у добривах і 
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ґрунтах. Важливим напрямком досліджень вченого стала історія становлення 

наукового ґрунтознавства. У серії своїх праць вчений об’єктивно висвітлює 

сторінки минулого українського ґрунтознавства і дає оцінку здобуткам цієї науки. 

На основі історико-аналітичного огляду розвитку ґрунтово-географічних 

досліджень вчений склав карту ступеня вивченості ґрунтів території України 

(рис. 4.8.).  

 

 

Рис. 4.8. Картосхема ступеня вивченості ґрунтів України складена 

Г. Г. Маховим в 1928 р. [70] 

 

У роботі «Территориальные исследования почвенного покрова на Украине 

за период 1887-1927 годов и их ближайшие перспективы» Г. Г. Махов пише: 
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«территориальные почвенные исследования получили свои научно-плановые 

задания… изучение почвы в процессе сельскохозяйственного производства 

придает этим работам необходимую жизненность и служат гарантией их 

дальнейшего планомерного развития» [70, с.263]. 

В ті ж роки (1926-1928 рр.) у колишній республіці були проведені 

обстеження ґрунтів лісостепової і степової зони за участі В. І. Крокоса, 

Д. К. Біленка, Н. Б. Вернандер. Отримані матеріали стали основою для складення 

в 1928 р. Науковим комітетом Наркомзему УРСР першої оглядової карти 

республіки в масштабі 1:1000000.  

Необхідність детального вивчення ґрунтового покриву та агровиробничих 

характеристик ґрунтів стала причиною проведення в 1931-1932 рр. 

агроінвентаризації ґрунтів з метою обліку кількості та якості ґрунтів республіки. 

Відповідно до постанови № 233 Колегії Народного комісаріату земельних справ 

УРСР від 9 грудня 1931 р. «Про розгортання робіт виробничої інвентаризації 

сільськогосподарської території» було ухвалено: «протягом 3 років, починаючи з 

1932 р. провести в основному виробничу інвентаризацію всієї 

сільськогосподарської території України, та внаслідок цього скласти мапу 

України» [10, с.108.]. 

Програму агроінвентаризації земель склав Г. Г. Махов. Пізніше вчений 

схарактеризував роботи виробничої інвентаризації ґрунтів, як першу спробу 

детального дослідження ґрунтів, зазначивши, що в більшості районів вивчення 

ґрунтів дало цінний фактичний матеріал щодо їхньої характеристики та 

можливостей використання. В результаті проведених досліджень було складено 

агроґрунтову карту районів та окремих господарств в масштабі 1:25000 або 

1:10000 з нанесенням розподілу ґрунтів з виробничо-генетичною класифікацією і 

зазначенням виробничих показників ґрунтів; розроблено агровиробничу 

характеристику ґрунтів, відповідно до виробничого напряму господарств; фізико-

хімічну характеристику ґрунтів, зокрема їх показники щодо потреб в добривах; 

обґрунтувано потреби й доцільності сільськогосподарської меліорації на різних 
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ґрунтах; план хімізації та ряд агротехнічних заходів для районів та окремих 

сільськогосподарських підприємств [10].   

В 1934 р. Ґрунтовим Інститутом АН СРСР була видана ґрунтова карта 

Європейської частини СРСР під редакцією Л. І. Прасолова (рис.4.9.).  

Автором розділу щодо характеристики ґрунтового покриву України і 

північного Криму був академік С. С. Соболев. Вчений навів схему ґрунтового 

районування території УРСР і північного Криму, виділивши на півдні степовий 

район  – область розповсюдження середньо- і малогумусних чорноземів і темно-

каштанових ґрунтів. За сукупністю всіх факторів степи України і Північного 

Криму поділив на наступні райони: 

− чорноземні центральні степи підвищених областей (вище 130 м); 

− чорноземні сухі степи південних понижених областей; 

− українські сухі каштанові степи; 

− тераса-дельта низов’я Дніпра; 

− солонцеве Присивашшя; 

− кримські сухі каштанові степи; 

− кримські чорноземні степи [97]. 

С. С. Соболев достатньо детально описав ґрунтоутворюючі фактори, що 

впливають на формування ґрунтів тієї чи іншої території, навів описи ґрунтових 

профілів, їх фізичних та хімічних особливостей. 

Основними центрами досліджень ґрунтово-географічного спрямування в 30-

40-ві роки стали Харків, Одеса та Херсон. В закладах сільськогосподарського 

профілю зазначених міст були створені кафедри ґрунтознавства та землеробства. 

В Харкові заснована єдина науково-дослідна лабораторія ґрунтознавства на 

основі якої в 1930 р. був створений Український інститут ґрунтознавства, а 

пізніше – Лабораторія ґрунтознавства Академії наук УРСР і ґрунтовий відділ 

Українського інституту соціалістичного землеробства. 

Організовану кафедру ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського 

інституту та Лабораторію ґрунтознавства АН УРСР очолив О. Н. Соколовський 

[83]. 
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Рис. 4.9. Викопіювання з ґрунтової карти Європейської частини СРСР в 

масштабі  1 : 4 200 000 складеної та схематизованої під редакцією 

акад. Л. І. Прасолова [44] 
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В 1935 р. під керівництвом О. Н. Соколовського розпочинаються 

дослідження галогенних ґрунтів України, в яких беруть участь Г. С. Гринь, 

О. М. Грінченко, О. М. Можейко, О. Ф. Яровенко, М. С. Литовченко, 

Н. Б. Вернандер, Г. М. Самбур, М. М. Годлін та інші. 

Наукова тематика, як зазначає А. В. Новікова, охоплювала широке коло 

питань щодо: теорії походження легкорозчинних солей у ґрунтах 

(О. Н. Соколовський, Г. С. Гринь, А. Ф. Яровенко), галогенезу лесової товщі 

(Г. С. Гринь), розвитку змитих ґрунтів (С. С. Соболєв),  вчення про активний і 

пасивний мул (О. Н. Соколовський, М. К. Крупський, Н. Б. Вернандер), колоїдно-

хімічної характеристики ґрунтів, осолонцювання і боротьби з фільтрацією вологи 

(О. Н. Соколовський, М. К. Крупський), природи і підвищення родючості 

каштанових  ґрунтів території майбутнього Каховського водосховища, боротьби з 

вторинним засоленням і солонцюватістю на зрошуваних землях 

(О. Н. Соколовський, Г. С. Гринь, А. Ф. Яровенко) тощо. Результати проведених 

досліджень були узагальнені в роботі «Ґрунти України», яка була опублікована в 

1951 р. за авторства Н. Б. Вернандер, М. М. Годліна, Г. М. Самбур та 

С. А. Скориної [80, 109, 110]. 

В той же час наявність значного та досвідченого кадрового потенціалу дала 

можливість створити в Одеському університеті у 1945 р. геолого-ґрунтовий 

факультет, в межах якого було засновано кабінет і лабораторію ґрунтознавства. 

Завідувачем підрозділів (до 1967 р.) був дослідник-ґрунтознавець С. С. Бракін. За 

ініціативи доктора геолого-мінералогічних наук, професора (пізніше – завідувача 

кафедри) І. І. Плюсніна, була створена кафедра ґрунтознавства. Під керівництвом 

вченого були проведені дослідження, в яких особливу увагу приділяли вивченню 

генетичних типів геологічних відкладів, ґенезі ерозійних долин, а також 

заплавних ґрунтів та їх освоєнню на території Причорноморської низовини. На 

жаль, в 1949 р. кафедра була закрита, а ґрунтово-географічні дослідження 

проводилися лише в рамках кабінету і лабораторії ґрунтознавства.  

Отже, перша половина ХХ ст. характеризується активним розвитком 

ґрунтово-географічних досліджень території Північно-Західного Причорномор'я. 
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Основні результати (рис. 4.10.) полягають у розробці теоретико-методологічних 

основ вивчення ґрунтового покриву, оформлення спеціальних методик 

дослідження ґрунтів як в польових, так і в лабораторних умовах; нанесено на  

карту чорноземні та каштанові ґрунти; досліджено морфологічні, фізичні та 

хімічні властивості степових ґрунтів, зокрема галогенних, з’ясовано будову їх 

гідрологічного і карбонатного профілів; запропоновані класифікації ґрунтів на 

основі різних класифікаційних ознак тощо. Підсумовуючи вище сказане, можна 

вважати, що ґрунтово-географічні дослідження першої половини ХХ ст. 

вирізняються фундаментальними науково-обґрунтованими обстеженнями, які 

мають велике теоретичне і практичне значення. 

 

 

4.4. Вивчення актуальних проблем генетичного і прикладного ґрунтознавства на 

території Північно-Західного Причорномор’я в другій половині ХХ ст. 

 

Перехід сільського господарства на шлях інтенсифікації використання 

земель зумовив необхідність подальшого поглибленого вивчення ґрунтового 

покриву території України загалом та Північно-Західного Причорномор’я 

зокрема. Незважаючи на значний обсяг матеріалів щодо вивчення ґрунтового 

покриву зазначеного регіону (проведених до 1945 р.), все ж залишались деякі 

прогалини щодо досліджень ґенези та географії ґрунтів, їх властивостей, 

потенційних можливостей та придатності для вирощування 

сільськогосподарських культур. Зазначені обставини зумовили необхідність 

проведення ґрунтово-географічних обстежень, які в другій половині ХХ ст. 

набули бурхливого характеру і призвели до виокремлення важливих наукових 

напрямів. 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Основні досягнення вчених в дослідженнях Північно-Західного Причорномор'я  

(перша половина ХХ ст.) 

1
07 

Наукові досягнення О. Г. Набоких 

 

Наукові досягнення Г. І. Танфільєва  

Вперше звернув увагу вчених на вплив водних 

режимів як домінуючого фактору ґрунтоутворення 

Заснував Ґрунтовий Музей Імператорського 

Новоросійського Університету імені графа Павла 

Миколайовича Ігнатьєва» 

 

Запровадив у використання метод  так званої 

«трифазної» ґрунтової зйомки та  глибоко-

ґрунтових досліджень (ґрунтових монолітів) 

Розробив класифікацію чорноземів України, що 

враховує водний режим і динаміку карбонатів 

Провів детальні ґрунтові дослідження й 

картографування ґрунтів територій колишньої 

Харківської, Подільської та Херсонської губерній 

 

Розробив фізико-географічне районування 

території Європейської Росії на основі врахування 

ґрунтових, ботанічних, кліматичних, гідро-

графічних, геологічних ознак та рельєфу 

 

Запропонував використовувати метод «закипання» 

та метод аналізу ґрунтових комплексів 

(геоботанічних профілів)  

Склав карту поширення лісів на півдні 

Розробив схему фізико-географічного районування 

Одеської губернії та склав ґрунтову карту 

зазначеної території 

Вперше складена ґрунтова карта України в 25-верстному масштабі (Г. Г. Махов) 

Організована агроінвентаризація ґрунтів з метою обліку їх кількості та якості, розроблена виробничо-генетична 

класифікація  ґрунтів  (Г. Г. Махов, Н. Б. Вернандер)   

Проведено дослідження галогенних ґрунтів України (О. Н. Соколовський, Г. С. Гринь, О. М. Грінченко, 

О. М. Можейко, О. Ф. Яровенко, М. С. Литовченко, Н. Б. Вернандер, Г. М. Самбур, М. М. Годлін та ін.), галогенезу 

лесової товщі (Г. С. Гринь), змитих ґрунтів (С. С. Соболєв),  колоїдно-хімічної характеристики ґрунтів, 

осолонцювання і боротьби з фільтрацією вологи (О. Н. Соколовський, М. К. Крупський) тощо. 

Основні досягнення вчених в першій половині ХХ ст., в тому числі Одеської 

«Південної» школи грунтознавства  (аналіз наявних матеріалів) 
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4.4.1. Широкомасштабні ґрунтово-географічні обстеження 1957-

1961 рр. як складова загальногеографічного напряму досліджень 

 

Запорукою сталого і високоефективного сільськогосподарського 

виробництва є раціональне використання земельних ресурсів, яке неможливе без 

попереднього детального вивчення ґрунтового покриву. До середини 50-х рр. 

ХХ ст. дослідження ґрунтів України були засновані на докучаєвських генетичних 

принципах і мали переважно територіальний характер. Дані твердження стали 

основою проведення широкомасштабних ґрунтово-географічних досліджень 

впродовж 1957-1961 рр.  

Відповідною законодавчою основою організації проведення  дослідних 

робіт слугували спеціальна Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1956 р. 

№ 1093 «Про проведення обслідування ґрунтів по колгоспах і радгоспах 

Української РСР» та наказ № 648 по Міністерству сільського господарства від 

23 жовтня 1956 р. Метою проведення зазначених обстежень було 

«… забезпечення найбільш продуктивного використання земель, правильне 

застосування сівозмін, добрив, обробітку ґрунту, меліорації, боротьби з ерозією 

ґрунтів та інші заходи дальшого підвищення родючості ґрунту у колгоспах і 

радгоспах» [цит. за 53,  с. 3].  

Загальне керівництво роботами по дослідженню ґрунтів і складанню 

ґрунтових планів та карт у колгоспах було покладено на заступника Міністра 

сільського господарства УРСР І. І. Басова. Керівництво з науково-методичної 

сторони здійснював Український науково-дослідний інститут ґрунтознавства, 

створений на базі Лабораторії ґрунтознавства (УНДІГ – нині ННЦ «ІГА ім. 

О. Н. Соколовського»). Колективом вчених під безпосереднім керівництвом 

О. Н. Соколовського були розроблені «Інструкція і методичні матеріали до 

обстеження ґрунтів колгоспів і радгоспів Української РСР» і «Методика 

крупномасштабного дослідження ґрунтів колгоспів і радгоспів Української РСР» 

[53, 71].  

В зазначених роботах були змістовно викладені: 
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− програма ґрунтових обстежень та інструкція її реалізації; 

− наведений номенклатурний список ґрунтів з їх зональною діагностикою 

(для зони Лісостепу список розробили Г. С. Гринь, Н. Б. Вернандер, 

О. Ф. Гржимайло, для Степу – В. Д. Кисіль, Г. М. Самбур); 

− класифікація ґрунтів за гранулометриним складом (М. М. Годлін, 

М. А. Кочкін); 

− агровиробниче групування ґрунтів (Г. С. Гринь, В. Д. Кисіль, 

О. М. Можейко); 

− методика дослідження й обліку еродованих ґрунтів (М. А. Кочкін); 

− принципи оформлення ґрунтових карт і картограм.   

Координацію робіт та виконання здійснювали обласні управління 

сільського господарства. Елементарною організаційною одиницею при виконанні 

польових картографічних робіт була ґрунтова партія, до складу якої входили 

ґрунтознавець-керівник, агроном, землевпорядник, ґрунтознавці, хіміки-

аналітики, картографи [63]. 

На території сучасної Одеської області були створені відповідні 

організаційні одиниці на базі: Одеської державної сільськогосподарської 

дослідної станції (під керівництвом В. Є. Балаганської), Одеського 

сільськогосподарського інституту (В. З. Петрушенко), Одеського державного 

університету (С. С. Бракін) і керівників ґрунтознавчих одиниць – 

В. С. Авраменко, О. К. Вальди, І. М. Левченко, І. Л. Молдавського, 

Л. П. Лопушанського, А. О. Станкевича, С. Г. Сергеєва, М. І. Краковського [9]. На 

території Миколаївської області аналогічну роботу здійснювали Український 

державний проектно-розвідувальний і науково-дослідний інститут 

«Укрдіпроводгосп» (під керівництвом П. Д. Бабича), Миколаївська державна 

обласна сільськогосподарська дослідна станція (С. О. Самойленко), ґрунтознавча 

експедиція Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних 

регіонів УРСР (Ф. Л. Кожухаря та начальників партій В. С. Колесникової, 

Ю. Д. Мольдерфа і М. М. Мельника, інженера-ґрунтознавця Б. В. Романова) [1]. 

Ґрунти Херсонщини досліджували науковці Українського науково-дослідного 
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інституту зрошуваного землеробства (під головуванням Л. М. Городецького та 

начальників загонів М. Ф. Скоца і В. С. Петрова), Української академії 

сільськогосподарських наук (В. Ю. Калюжний), Київської землевпорядної 

експедиції (А. В. Деревицький, О. А. Карпенко). Відповідальність за якість 

рекомендацій безпосередньо несли як виконавці, так і обласні дослідні станції.  

Впродовж чотирьох років були обстежені території господарств Північно-

Західного Причорномор’я. В результаті проведених досліджень колгоспи та 

радгоспи отримали:  

− ґрунтову карту (масштаб 1:10000, 1:25000); 

− набір картограм, які забезпечили агрономічну інтерпретацію карт 

(агровиробничого групування, рекомендацій із захисту ґрунтів від ерозії, 

меліорації ґрунтів з метою підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур, рекомендацій щодо найбільш раціонального використання земель); 

− агрогенетичний нарис, який відображав опис і характеристику природних 

умов і ґрунтів господарства, з обґрунтуванням рекомендацій щодо їх покращення 

[63].  

У складанні районних карт ґрунтів Одещини брали участь спеціалісти 

«Укрземпроект» – В. С. Авраменко, Л. В. Бондаренко, К. І. Гірько, 

Л. Е. Гольденберг, Л. О. Горячева, Д. А. Зюбрицький, А. Е. Ермоленко, 

М. І. Краковський, Л. П. Куцан, Ю. Г. Молдован, Н. К. Погорелова, С. Г. Сергеєв, 

С. С. Стреколовська, Ю. П. Храпко під керівництвом О. К. Вальди. На 

Миколаївщині карти були складені за участі спеціалістів «Укрдіпроводгосп» 

І. Л. Нагорного, В. М. Лисих, Н. А. Говорухи, І. П. Шкреба, Л. П. Махтіна під 

керівництвом П. Д. Бабича; спеціалістів «Укрземпроекту» В. М. Ульянкіної, 

В. Ф. Щириці, А. М. Лук’янової, С. О. Шпурик під керівництвом 

С. О. Самойленко, С. О. Онопченко та ін. Районні карти Херсонщини були 

складені спеціалістами Херсонської землевпорядної експедиції інституту 

«Укрземпроект» під керівництвом Л. М. Крічевської та К. І. Кулікова, за участі 

М. Ф. Скоц, Т. Т. Абдуленко, В. Н. Колот, А. І. Лазуренко, В. К. Багненко, 
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Р. О. Хільченко, В. Ф. Бойко, Л. А. Цибуленко, А. Д. Яригінський, І. О. Іщенко, 

Г. В. Проценко [1, 9] 

На початок 1962 р. великомасштабні ґрунтові дослідження вважались 

майже закінченими. В наступні роки продовжили уточнення та  коригування 

матеріалів. У результаті узагальнення матеріалів великомасштабного знімання 

була створена  карта ґрунтів України (1:750000), областей (1:200000), районів 

(1:50000) та розроблене агроґрунтове районування.   

Таким чином, дослідження 1957-1961 рр. – єдині в історії ґрунтознавства та 

картографії, масштаби яких не були перевершені. Проведення обстежень за 

єдиною програмою, інструкціями та методиками, єдиним науковим та 

організаційним керівництвом забезпечило належну якість матеріалів, що в 

подальшому надало можливість неодноразово використовувати отримані дані в 

різних наукових напрямах та порівнювати сучасні дослідження з результатами 

попередніх років. По сьогоднішній день дослідження ґрунтового покриву 

території як України в цілому, так і Північно-Західного Причорномор’я зокрема 

грунтуються, головним чином, на матеріалах обстежень вказаного періоду. Так, 

отримана інформація стала вихідною для проведення бонітування ґрунтів, їх 

економічної та грошової оцінки, що складають основу земельного кадастру 

України, проведення подальших ґрунтово-географічних, картографічних, 

меліоративних, ерозійних, екологічних та інших напрямів досліджень. 

Проте, на теперішній час складені карти є застарілими та несуть не цілком 

достовірну інформацію. Серед основних причин їх неточності є давність 

складення (більше 60 років), зміна ґрунтового покриву через інтенсивний вплив 

антропогенного чинника (меліорація, ерозія тощо), що викликало зміну й 

структурної організації, зміну меж землекористування тощо. Таким чином, 

матеріали великомасштабних досліджень ґрунтів 1957-1961 рр. не відповідають 

сучасним вимогам агрогосподарювання, раціонального використання та охорони 

ґрунтового покриву. У зв’язку з чим оцінити реальний стан земельних ресурсів 

можливо лише за умови суцільного дослідження ґрунтів, що дасть можливість 

отримати точну інформацію про якісний склад земельних ресурсів для визначення 
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їхніх агровиробничих можливостей, оцінки вартості, моніторингу ґрунтів, 

підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження технологій 

землеробства, адаптованих до ґрунтово-екологічних умов тощо. 

 

4.4.2. Ґрунтово-географічні дослідження наукової школи 

І. М. Гоголєва 

 

Друга половина ХХ сторіччя характеризується значним антропогенним 

навантаженням на ґрунти внаслідок чого посилились дегуміфікація, 

деструктуризація, ерозія тощо. Основним наслідком вказаних деградаційних 

процесів є зниження урожайності вирощуваних культур, що зумовило потребу у 

комплексних дослідженнях властивостей ґрунтів та закономірностей їх зміни в 

умовах зростання навантаження.  

Необхідність проведення досліджень чорноземних ґрунтів півдня України 

визначило гостру потребу в створені науково-дослідної кафедри ґрунтознавства, 

яка б об’єднала багатопланові наукові дослідження ґрунтознавчого спрямування. 

Про необхідність створення кафедри ґрунтознавства на півдні України говорив ще 

в 1903 р. агроном С. В. Щусєв. В одній із своїх праць вчений писав: «Съ 

возникновеніемъ у нас науки о почве, какъ самостоятельной дисциплины въ свое 

время еще проф. В. В. Докучаевым возбуждался вопрос объ открытіи отдельных 

кафедръ почвоведенія при университетахъ. Вопрос этот остался открытымъ и 

по сіе время, а между темъ его следовало бы поставить теперъ на очередъ…» 

[116, с. 219].  

В 1967 р. на запрошення ректора Одеського державного університету, 

професора О. І. Юрженка, до Одеси переїздить Іван Миколайович Гоголєв. В 

1965 році І. М. Гоголєв захистив докторську дисертацію [19],  працював на 

кафедрі фізичної географії Львівського університету, за сумісництвом керував 

ґрунтовою експедицією Львівського відділу Всесоюзного географічного 

товариства та ґрунтовою експедицією НДСУ Львівського університету. Зазначені 

обставини сприяли розвитку організаторських здібностей та наукового світогляду 
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вченого. Саме за ініціативи та сприяння І. М. Гоголєва в 1967 р. на геолого-

географічному факультеті університету (на базі лабораторії ґрунтознавства та 

кабінету геодезії і картографії) була створена кафедра ґрунтознавства і географії 

ґрунтів, яка в подальшому стала центральною установою з проведення 

фундаментальних ґрунтознавчих досліджень. Для забезпечення виконання 

наукових досліджень, навчальних і виробничих практик студентів в травні того ж 

року при кафедрі ґрунтознавства була організована ґрунтознавча експедиція, 

першим керівником якої став І. М. Волошин (нині професор Львівського 

державного університету фізичної культури). 

Завданням новоствореної кафедри була організація обстежень ґрунтів 

степової зони півдня України у зв’язку із розгортанням в регіоні 

великомасштабного іригаційного освоєння земель. Завдяки надзвичайному 

науковому потенціалу, під керівництвом професора І. М. Гоголєва ґрунтово-

географічні дослідження розширилися та набули різнобічного характеру. Серед 

основних напрямів наукових досліджень кафедри ґрунтознавства і географії 

ґрунтів та відкритої в 1971 р. Проблемної науково-дослідної лабораторії географії 

та охорони ґрунтів Чорноземної зони (ПНДЛ-4) під керівництвом Івана 

Миколайовича були: ґрунтово-меліоративний, морфогенетичний, ландшафтно-

геохімічний, ґрунтово-екологічний, ґрунтово-картографічний, який тісно 

взаємопов’язаний із зазначеними напрямами та започатковані моніторингові 

дослідження (рис. 4.11.).  

Морфогенетичний та ґрунтово-картографічний напрями. Ґрунтовий 

покрив є цілісним, проте неоднорідним утворенням, що являється наслідком 

неоднакового впливу комплексу природних умов, які визначають формування 

ґрунтів з певними властивостями та морфологічними ознаками. За період роботи 

експедиції в різних регіонах України, зокрема й на території Північно-Західного 

Причорномор'я, було накопичено значний фактичний, картографічний та 

аналітичний матеріал щодо досліджень ґенези ґрунтів, їх фізико-хімічних 

властивостей, охорони та підвищення родючості, розроблено рекомендації щодо 

раціонального використання земель та удосконалено методику ґрунтового  
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Основні напрямки ґрунтово-географічних досліджень наукової школи 

професора І. М. Гоголєва  

 
Ґрунтово-картографічний – передбачає обстеження і картографування 

ґрунтів та проведення  районування за вибраними ознаками 

Морфогенетичний – дослідження генезису ґрунтів, їх особливостей та 

морфологічних ознак 

Ґрунтово-меліоративний – вивчення впливу зрошення  на ґрунти і 

ландшафти територій дослідження та розробка рекомендацій щодо подолання 

й ліквідації негативних явищ і процесів 

Ландшафтно-геохімічний – з’ясування сутності і тенденцій  ландшафтно-

геохімічних і ґрунтотворних процесів у чорноземах при зрошенні 

Екологічний – діагностика і оцінка екологічного стану ґрунтів під впливом 

постійно зростаючої дії антропогенного чинника 

Моніторингові дослідження – здійснення постійного контролю за станом 

ґрунтів, своєчасне виявлення несприятливих змін  їх властивостей та 

складання прогнозів еволюції ґрунтів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Основні напрями досліджень Одеської школи наукового 

ґрунтознавства 

 

знімання. Грунтово-картографічний напрям передбачає декілька етапів – 

обстеження, картографування, ґрунтово-географічне районування окремих 

господарств в межах території дослідження та оцінка якісного стану ґрунтів. 

Районування разом із картографуванням є основою використання карт ґрунтів для 

практики оцінювання якості ґрунтового покриву та диференційованого 

використання земельних ресурсів у різних галузях господарства.  

Внаслідок тісного взаємозв’язку морфогенетичного та грунтово-

картографічного напрямів з іншими, представленими в роботі, вони детально не 

розглядаються. 

Ґрунтово-меліоративний напрям. Успішний розвиток ґрунтознавства як 

на території Північно-Західного Причорномор'я зокрема, так і України в цілому 

пов’язаний з тим, що з початку свого становлення ґрунтознавчі обстеження 
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вирішували конкретні завдання для потреб ряду галузей народного господарства, 

в першу чергу, проблему забезпечення продовольчих потреб населення. Однак, 

основною особливістю кліматичних умов території дослідження є недостатня 

кількість вологи, яка обмежує величину врожайності сільськогосподарських 

культур. Зниження ролі вологи можливе лише за умови використання зрошення – 

штучного заміщення необхідної вологи з метою створення оптимальних умов для 

вирощування сільськогосподарських культур. В одній із фундаментальних праць 

середини ХХ ст. «Почвы УССР» (1951) зазначено: «На юге Украины сельское 

хозяйство страдает от недостатков влаги в период вегетации 

сельскохозяйственных культур. В то же время, при наличии значительных 

площадей почв с высоким потенциальным плодородием, при богатстве тепла и 

света в южных областях можно получать высокие и устойчивые урожаи при 

орошении и при осуществлении плана лесонасаждений…» [12, с. 3.]. 

В 1966 р. було прийнято Постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР «О 

широком развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых 

урожаев зерновых и других сельскохозяйственных культур», яка регламентувала 

проектно-вишукувальні та будівельні роботи по зрошенню, дозволила виділити 

значні кошти з державного бюджету для реалізації поставленої мети [96].  

З 1966 по 1975 рр. на території Північно-Західного Причорномор'я щорічно 

вводилося в експлуатацію більш ніж по 100 тис. га зрошуваних земель (рис. 4.12.). 

В період 1976-1985 рр. щорічний приріст зрошуваних земель склав понад 

65 тис. га. В порівнянні з періодом (1966-1970 рр.) площі зрошуваних земель 

збільшилися відповідно: в Одеській області – в 3,6 раза, Миколаївській області в 

2,7 раза, в Херсонській – в 3 рази. З 1986 по 1990 рр. обсяги введення нових площ 

скоротилися до 20-30 тис. га/рік. 

З поміж причин зниження темпів нарощування зрошувальних земель можна 

виділити наступні: зростання вартості іригаційного будівництва; дефіцит води, 

придатної для зрошення; загострення екологічної складової проблем, пов’язаних 

із іригаційним будівництвом; відносно низький рівень цін на 

сільськогосподарську продукцію тощо [за 81].  
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Рис 4.12. Динаміка площ зрошуваних земель на півдні України (тис. га) 

[побудована за матеріалами 67] 

 

Серед великих систем, споруджених за цей період в Одеській області – 

Татарбунарська (1962-1975 рр.), Дунай-Дністровська (1975-1985 рр.), Нижньо-

Дністровська (1976 р.), рисові зрошувальні системи (Кислицька, Кілійско-

Маяцька, Лисківська, Кілійська, Мічурінська). У Миколаївській області –

Інгулецька, Південнобузька і Явкинська системи. Серед найбільших 

зрошувальних систем Херсонщини – Краснознаменська (1956-1966 рр., 

вдосконалена в 1976 р.), Каховська (будівництво розпочато в 1966 р.), Сирогозька 

(1986) та інші (рис. 4.13.) [18, 83].  Станом на 1991 р. загальна площа зрошуваних 

земель на території Північно-Західного Причорномор'я складала 844 тис. га, 

зокрема в Одеській області – 227 тис. га (27%), Миколаївській 191 тис. га (22%) та 

Херсонській – 426 тис. га (51%) [за 82]. 

Введення в експлуатацію великих систем зрошення спричинило проблеми, 

пов'язані з екологічним станом зрошувальних земель, що було обумовлено: 

якістю поливної води, помилками в будівництві зрошувальних систем, 

порушенням оптимальних режимів зрошення, невмілим використанням 

органічних і мінеральних добрив, порушенням оптимальної структури посівних  
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Зрошувальні  системи: 1. Татарбунарська, Василівська, Червоноярська; 2. Дунай-Дністровська; 3. Нижньо-

Дністровська, Троїцько-Граденицька, Маяко-Біляївська, Білгород-Дністровська; 4. Південно-Бузька; 5. Інгулецька; 

6. Явкинська; 7. Краснознам’янська, Чаплинська; 8. Каховська; 9. Кримська; 10. Північно-Рогачикська, 

«Кам’янський под»; 11. масиви каналу Дніпро-Кривий Ріг 

 

Рис. 4.13. Картосхема розташування найбільших меліоративних систем 

півдня України (станом на початок 80-х рр.) та план на перспективу 

 

площ тощо. Зазначені причини могли значно вплинути на родючість чорноземних 

ґрунтів [41].  

Зрошення і пов'язане з ним різке збільшення надходження води в 

географічний ландшафт викликало розвиток у чорноземних ґрунтах цілого ряду  

нових, не властивих богарі, елементарних ґрунтоутворювальних процесів, частина 

з яких сприяла погіршенню ґрунтових властивостей і зниженню їх потенційної 

родючості. 

З метою вивчення особливостей ґрунтових процесів в умовах зрошення 

професором І. М. Гоголєвим був започаткований найбільший науково-

Умовні позначення: 

Площі зрошення 

- існуючі;              -  запроектовані;                    - перспективні 
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прикладний напрям досліджень кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та 

створеної за ініціативи вченого в 1971 р. Проблемної науково-дослідної 

лабораторії географії та охорони ґрунтів чорноземної зони (ПНДЛ-4, завідуючий 

Турус Б. М.) ґрунтово-меліоративний напрям. Основні дослідження зазначених 

підрозділів були спрямовані на:  

− вивчення впливу зрошення низько мінералізованими водами рік Дунаю, 

Дніпра, Дністра і Південного Бугу та водами підвищеної мінералізації озер-

водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів 

(І. М. Гоголєв, І. М. Волошин, Р. О. Баєр, Я. М. Біланчин, С. П. Позняк, 

Є. Н. Красєха, Г. С. Сухорукова, Ю. В. Михальченко, В. П. Мурсанов, 

Т. Н. Хохленко, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб та багато інших) [20, 

27, 40, 51, 52];  

− вивчення впливу магістральних каналів на ґрунтово-меліоративну 

ситуацію на зрошуваних землях в зв’язку з їх підтопленням і заболоченням 

прилеглих територій та зміною в структурі ґрунтового покриву (Північно-

Кримський, Інгулецький, Каховський, Краснознаменський) (Я. М. Біланчин, 

Є. Н. Красєха та інші); 

− вивчення структури ґрунтового покриву на зрошуваних землях і її 

еволюції в результаті освоєння в антропогенний період і при сучасній 

інтенсифікації (Є. Н. Красеха); 

− використання стічних вод міст Причорномор'я для зрошення та  його 

вплив на властивості і речовинно-хімічний склад та продуктивність чорноземів 

зони зрошення (Б. М. Турус, Ю. В. Михальченко, Т. М. Кривицька та ін.) [3, 4, 21, 

33, 34].  

Основними об’єктами дослідження стали ключові ділянки зрошуваних 

систем, на яких в умовах реально-існуючих режимів зрошення, сівозмін і 

агротехніки періодично проводились дослідження ґрунтів, закладались ґрунтові 

розрізи чи траншеї, відбирались зразки ґрунту і проводились їх аналітичні 

дослідження. Було встановлено, що зрошення є дуже потужним фактором, що 
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різко змінює інтенсивність і швидкість розвитку різних елементарних 

ґрунтотворних процесів, які визначають різноманітні властивості ґрунтів.  

В результаті проведених досліджень (І. М. Гоголєв, І. М. Волошин, 

Р. О. Баєр, Я. М. Біланчин, С. П. Позняк, Є. Н. Красєха, Г. С. Сухорукова, 

Ю. В. Михальченко, В. П. Мурсанов, Т. Н. Хохленко, П. І. Жанталай, 

М. Й. Тортик, О. І. Сухоставський, В. І. Тригуб та ін.) було встановлено, що під 

впливом зрошення погіршується структура орного горизонту (грудкувато-

зерниста до зрошення трансформується у крупно-грудкувато-горіхувато-

брилисту), на поверхні утворюється міцна кірка товщиною від 0,5 до 2-3 см, 

збільшується щільність будови (до 1,4-1,5 г/см3), відповідно знижується загальна 

шпаруватість, шпаруватість аерації, погіршується їх водопроникність і 

вологоємкість. У нижній частині орного та верхній частині підорного горизонтів 

зрошуваних чорноземів чітко виділяється ущільнений, повністю дезагрегований 

прошарок – потужністю від 5-8 до 10-15 (20) см з характерною гострореберною 

горіхувато-призматичною структурою, внаслідок чого значно погіршуються 

водно-фізичні властивості зрошуваних ґрунтів. Підвищується мобільність гумусу, 

знижується верхня межа карбонатного горизонту. Змінюється мінералогічний 

склад: у верхніх горизонтах зменшується вміст набухаючих змішано-шаруватих 

слюда-смектитових утворень, проте збільшується частка слюд-гідрослюд та 

високодисперсного кварцу. Як наслідок відбувається зменшення ємності 

катіонного обміну, серед поглинутих катіонів збільшується частка обмінного 

натрію, іноді й магнію з одночасним зменшенням частки кальцію. В результаті 

досліджень встановлено так зване явище «лужного удару» – різкого підлуження 

чорноземів в умовах зрошення в жаркі години дня, а також механізм вторинного 

(іригаційного) осолонцювання ґрунтів при зрошенні. Сутність процесу 

осолонцювання визначається іонною структурою та мінералізацією поливної 

води. Вміст обмінного натрію в чорноземних ґрунтах зростає з 0,3-0,5 (1,0) до 2-

3% при зрошенні прісними водами і до 4-6% при зрошенні іригаційно-

недоброякісними водами високої мінералізації (1,0-1,5 рідше 3,0 г/л) з озер-

водосховищ. Найбільш інтенсивні зміни морфології і структурної організації 
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профілю, речовинного складу та властивостей чорноземів відбуваються в перші 3-

5 (7) років зрошення. В подальшому інтенсивність деградаційних процесів у 

верхніх горизонтах поступово знижується (іноді затухає), в деяких випадках 

переміщується вниз по профілю. До того ж, чим більше й триваліше зрошення, 

тим суттєвіші зміни відбуваються в ґрунтах і тим більше зрошувані чорноземи 

відрізняються від незрошуваних аналогів [18, 26].  

Значна увага приділялась дослідженням впливу поливних вод незадовільної 

іригаційної якості  на чорноземні ґрунти Задністров’я України (М. Й. Тортик, 

І. М. Гоголєв, С. П. Позняк та ін.). Як приклад-модель розглядається практика 

зрошення опрісненими водами Сасикського водосховища на Дунай-Дністровській 

системі. Встановлено, що в результаті зрошення чорноземів південних в грунтах 

розвиваються несприятливі елементарні грунтові процеси, під впливом яких 

відбуваються суттєві зміни морфології та речовинного складу і властивостей 

грунтів, що призводить до зниження врожайності сільськогосподарських культур. 

Найбільш інтенсивні прояви процесів вторинного осолонцювання характерні для 

перших років зрошення. Після встановлення рівноваги в системі «зрошувана вода 

– грунти»  зрошення зумовлює розвиток процесу осолонцювання вглиб 

грунтового профілю, тобто збільшується потужність осолонцьованого горизонту. 

Сольовий режим зрошуваних чорноземів має акумулятивно-пульсаційний 

характер: накопичення легкорозчинних солей після поливів і їх виніс в зимово-

весняний період під впливом атмосферних опадів. Розвиток процесів вторинного 

осолонцювання зумовлює диференціацію профілю чорноземів за складенням та 

структурою, з утворенням у верхній частині орного горизонту брилуватого, 

сильно ущільненого в сухому стані та в’язкого у вологому стані горизонту. Різке 

ущільнення верхньої частини профілю (щільність будови збільшилась з 1,19 до 

1,62 г/см3) зумовило зменшення загальної шпаруватості. Із зміною загальних 

фізичних властивостей пов’язане погіршення водно-фізичних властивостей, 

внаслідок чого відбувається нерівномірне зволоження ґрунтового профілю, яке 

викликає більш інтенсивний прояв несприятливих процесів. Змінюються також і 

фізико-хімічні властивості. Серед основних особливостей, які відрізняють 
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незрошувані та зрошувані чорноземи південні виокремлюються: кіркоутворення, 

зміна гумусового стану верхніх горизонтів та зміна структурної організації [27]. 

Кіркоутворення у вторинно-осолонцьованих чорноземах розвивається під 

впливом інтенсивного атмоферного зволоження. Вилуговування легкорозчинних 

солей призводить до зменшення їх концентрації за поріг коагуляції грунтових 

колоїдів, внаслідок чого відбувається їх руйнування.    

В результаті проведених досліджень були розроблені заходи меліорації 

зрошуваних вод (кислування) та зрошуваних грунтів (гіпсування), які частково 

покращують стан грунтів. При цьому найбільш істотне покращення властивостей 

грунтів, відповідно й збільшення їх продуктивності спостерігалось при внесені 

фосфогіпсу в два прийоми по 0,5 дози два роки поспіль. Проте повністю подолати 

негативні наслідки не вдалось  (М. Й. Тортик) [111].  

Дослідженнями впливу зрошення водами різної іригаційної якості на 

структурну організацію ґрунтової маси, речовинно-хімічний склад і властивості 

чорноземів степової зони півдня України та діагностики зміни ґрунтотворних 

процесів в іригаційно-змінених умовах встановлені особливості зміни морфології 

агрегатів чорноземів південних (П. І. Жанталай): в верхній частині профілю 

збільшується ребристість агрегатів, в нижній частині агрегати згладжені; при 

зрошенні відбувається погіршення ступеня гумусованості і карбонатності 

верхньої частини профілю; знижується іригаційна стійкість ґрунтів, що 

призводить до погіршення структурного стану і розвитку в ґрунтах процесів 

ущільнення та злитизації [47].  

Суто ґрунтознавча частина досліджень торкалась впливу зрошення на 

основні властивості чорноземних ґрунтів, поширених у причорноморському 

регіоні України. Проте, важливими залишалися аспекти впливу вказаних змін на 

урожайність ґрунтів зазначеного регіону. В одній із своїх праць І. М. Гоголєв 

писав: «Степная зона СССР, в частности Украины, с ее черноземными почвами, 

является житницей нашей страны. Здесь издавна выращивались высокие урожаи 

ценнейшей продовольственной культуры – пшеницы. Сплошная распашка степей, 

начавшаяся 100-150 лет тому назад, и вызванное этим устиление 



122 
 

поверхностного стока, развитие поверхностной и глубинной эрозии, понижение 

уровня ґрунтовых вод, потеря гумуса и т.п. постепенно привели к снижению 

эффективного плодородия» [20, с. 131]. Основними компонентами таких 

досліджень І. М. Гоголєв визначав енергетичні ресурси клімату, біологічні 

особливості вирощуваних культур, природну родючість та забезпеченість 

ландшафту водою, підкреслюючи лімітуючу роль фактору зволоження. Проте, 

незважаючи на широке використання зрошувальних меліорацій, стрімкого 

збільшення врожайності не відбулося. Дослідження, проведені під керівництвом 

професора І. М. Гоголєва, свідчать, що приріст врожайності зернових культур при 

зрошенні був нижчим від очікуваних. Ні на одній з систем не вдалося не тільки 

наблизиться за величиною врожаїв до біологічних особливостей сортів, але навіть 

отримати планову врожайність, закладену в економічне обґрунтування системи з 

урахуванням окупності витрат за 10 років. У різні роки надбавки врожаю зерна 

озимої пшениці від зрошення варіювали від 3-5 до 12-15 ц/га, тобто становили 

120-140% до урожаю на богарі. Деякі культури, наприклад рис, виявили 

тенденцію до зниження врожайності по мірі збільшення терміну експлуатації 

систем. Соняшник зовсім «не відгукнувся» на зрошення. Більш того, врожайність 

соняшнику при зрошенні знизилася. Недостатньо високі надбавки врожаїв, при 

істотному збільшенні витрат на обробіток сільськогосподарських культур, 

призвели до значного підвищення собівартості продукції (у ряді випадків у 2-

3 рази) [18, 20]. 

Дослідженнями колективу кафедри та ПНДЛ-4 було встановлено, що під 

впливом зрошення в ґрунтовій товщі виникає цілий ряд ландшафтно-геохімічних 

та ґрунтоутворюючих процесів, інтегральним результатом яких є ландшафт і 

ґрунт, які відповідають новим умовам зволоження. При подачі води в кількостях 

більших, ніж інтенсивність вбирання, відбуваються застійні явища, утворюються 

калюжі на поверхні полів, розвиваються ерозійні ознаки і створюються умови 

анаеробіозісу в ґрунтах. Поширюється процес вторинного (іригаційного) 

осолонцювання. Його масовий розвиток в поєднанні з негативними екологічними 

та економічними наслідками, вимагали термінових заходів по захисту зрошуваних 
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чорноземів. Тому були розроблені практичні рекомендації щодо запобігання 

негативних процесів, серед яких: обґрунтування технології обробітку ґрунту та 

структури сівозмін, системи удобрення (підвищені дози мінеральних і органічних 

добрив, гіпсування з першого року зрошення), регламентація переміщення 

техніки по полях та інші заходи (І. М. Гоголєв, Є. Н. Красєха, Я. М. Біланчин та 

ін.)[36, 37].  

Під керівництвом вченого досліджувались й ґрунти рисових систем пониззя 

Дунаю. Технологія вирощування рису передбачає утримання рисового поля під 

шаром води, що призводить до змін окисно-відновних умов в ґрунті. Разом з цим 

суттєво трансформуються фізичні, хімічні, біологічні властивості ґрунтів. 

Ґрунтоутворюючий процес в нових умовах спрямований на зближення і 

об’єднання ґрунтів різних типів в один – тип рисових ґрунтів. Використання 

гідроморфних ґрунтів під культуру рису призводить до збільшення їх бонітету, 

оскільки несприятливі властивості ґрунтів для богарних культур є сприятливими 

для отримання високих урожаїв рису. Особливо з використанням фосфоритної 

муки як найбільш ефективного меліоранта [98]. 

Дослідженнями, проведеними на прилеглих зонах магістральних та 

міжгосподарських каналів (Північно-Кримського, Каховського, Інгульцекого та 

Краснознаменського) встановлено, що під впливом підпору іригаційно-ґрунтових 

вод приканальних куполів формуються специфічні структури ґрунтового покриву. 

Визначальними факторами розвитку ґрунтоутворюючих процесів є глибина 

стояння та хімізм іригаційно-ґрунтових вод, особливості їх інфільтрації. 

Структура ґрунтового покриву приканальних зон характеризується строкатістю: 

на невеликих відстанях від каналу (до 100-200 м) по мірі пониження поверхні 

купола іригаційно-грунтових вод ґрунти змінюються від болотних і солончаків 

лучних при РГВ менше 1м до лучно-каштанових (лучно-чорноземних) ґрунтів при 

РГВ 1-3 м. При незадовільному відтоку іригаційно-грунтових вод грунти 

характеризуються значним засоленням. 

Дослідження зміни просторової організації ґрунтового покриву під впливом 

зрошення проводили на території Виноградівської зрошувальної системи 
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Болградського району Одеської області. В межах просторової організації 

елементарних ґрунтових ареалів (ЕГА) була закладена 20-метрова траншея. 

Встановлено, що спорадично-плямистий ЕГА з гранично-структурними 

елементами (чорноземами карбонатними переритими на місці поселень тварин 

землерийок) в доагрикультурний період після розорювання змінився на 

гомогенний. Внаслідок антропогенного впливу змінилася структура його 

просторової організації: за наявністю злитого горизонту та глибиною закипання 

подібні ґрунти були об’єднанні в «педоморфи», які є тілами з подібною будовою 

ґрунтового профілю за набором генетичних горизонтів. Середній розмір 

«педоморфи» складає 2 м (коливається в межах від 1 до 3,5 м). Ділянка траншеї, в 

межах якої трапляються всі варіанти елементарних ґрунтів – це ґрунтовий 

простір, визначений як ґрунтовий індивідуум, середні розміри якого складають 

10 м. Антропогенно зумовлений гомогенний ЕГА перетворюється в 

слабоконтрастну плямистість чорноземів південних міцелярно-карбонатних зі 

злитизованними, засоленими та осолонцьованими варіантами. Злитизовані 

варіанти займають близько 60 % площі та проявляються у вигляді злитого 

горизонту, що знаходиться в нижній частині орного горизонту.  

 Результатом узагальнення і аналізу матеріалів 25-річних досліджень 

науковців щодо впливу зрошення на чорноземні ґрунти півдня України стала 

колективна монографія «Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и 

агротехнические аспекты» (1992 р.) [18] укладена під загальним керівництвом 

професора І. М. Гоголєва. Вказана праця була єдиною на той час монографічною 

роботою, яка цілісно відображала вплив зрошення водами різної іригаційної 

якості на ландшафтно-екологічну і ґрунтово-меліоративну ситуацію, родючість 

ґрунтів та ефективність іригації на чорноземних («царських») ґрунтах в умовах 

зрошення. 

Фактичні результати досліджень особливостей змін ґрунтів в умовах 

зрошення склало основу значної кількості наукових праць вчених кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 [20, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 52] та 

дисертаційних досліджень С. П. Позняка «Зміна властивостей південних 
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чорноземів Правобережної України під впливом зрошення» [89], «Зрошувані 

чорноземи південного заходу України» [90], І. М. Волошина «Солонцюваті ґрунти 

та їх діагностичні ознаки» [15], А. І. Кривульченка «Принципи і методи 

ландшафтного підходу до оптимізації масивів зрошення степової зони (на 

прикладі Чаплинського масиву зрошення)» [58], Р. О. Баєра «Ґрунтово-

гідрогеолого-меліоративне обґрунтування ефективності використання 

зрошуваних чорноземів і каштанових ґрунтів півдня України» [2], 

Г. С. Сухорукової «Наслідки глибини оранки і різних доз органічних і 

мінеральних добрив на показники родючості зрошуваного темно-каштанового 

слабо солонцюватого ґрунту півдня України» [106], П. І. Жанталая «Зміни 

морфології і речовинного складу чорноземів південного-заходу України при 

зрошенні» [47], М. Й. Тортика «Ґрунтово-генетичні наслідки зрошення 

чорноземів південних Задністров’я України слабо мінералізованими водами» 

[111], науковим керівником і консультантом  яких був професор І. М. Гоголєв. 

Так, дослідженнями С. П. Позняка було встановлено зміни і динаміку 

властивостей чорноземів південних. В результаті вивчення процесів 

гумусонакопичення виявлено, що під впливом зрошення гумус чорноземів 

південних стає рухомим і за своїм складом трансформується в сторону гумусу, 

характерного для чорноземів типових. Зрошення стимулює біологічну активність 

чорноземів, покращує умови гумусоутворення і гумусонакопичення в ґрунтах. 

Розвиток процесів декарбонатизації найбільш інтенсивно проявляється в перші 

роки зрошення, а в наступні різко уповільнюється, що свідчить про те, що 

карбонатний профіль прямує до рівноваги в умовах зрошення. В результаті 

вивчення якості вод річок Дунаю, Дністра, Південного Бугу і Дніпра, які 

використовувались для зрошення, визначено, що характер хімізму зрошувальних 

вод в значній мірі визначає розвиток процесів, властивостей і рівень родючості 

зрошувальних чорноземів. Зрошення чорноземів південних водами різного 

якісного стану являється причиною розвитку процесів обезсолення ґрунтового 

профілю, що проявляється у зменшенні вмісту і запасів легкорозчинних солей, 

зміні їх якісного стану. Зміни мінералогічного складу мулистої фракції в процесі 
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сільськогосподарського використання відображаються на фізико-хімічних і 

фізичних властивостях ґрунтів, і, відповідно на їх родючості. Для оцінки 

потенційної здатності ґрунтів до оструктурення С. П. Позняк запропонував 

показник дезагрегації, який сьогодні широко використовується при аналізі 

фізичного стану ґрунтів; розробив заходи щодо регулювання негативних 

ґрунтотворних процесів і зумовлених ними властивостей зрошуваних чорноземів 

[92, 93, 95]. 

Результати багаторічних стаціонарних досліджень динаміки сучасних 

ґрунтоутворюючих процесів у чорноземах південного заходу України, 

зумовлених зрошенням низько мінералізованими водами, С. П. Позняк узагальнив 

у монографії «Зрошувані чорноземи південного заходу України».  

З метою з'ясування сутності процесів і механізмів еволюції чорноземів в 

умовах зрошення колектив кафедри Одеського державного університету імені 

І. І. Мечникова під незмінним керівництвом професора І. М. Гоголєва тісно 

співпрацював з іншими кафедрами навчальних закладів сільськогосподарського 

профілю Москви, Одеси, Миколаєва та Херсону, Дослідною станцією УНДІ 

зрошуваного землеробства, Українським науково-дослідним інститутом 

гідротехніки і меліорації, Українським науково-дослідним інститутом 

ґрунтознавства та агрохімії, основні дослідження яких були спрямовані на:  

− вивчення і встановлення закономірностей зміни гідрогеоло-

меліоративних умов і ґрунтових процесів у зоні зрошення; 

− прогнозування зміни рівня ґрунтових вод та засолення ґрунтів; 

− дослідження впливу якості зрошувальних вод на ґрунти та навколишнє 

середовище; 

− встановлення динаміки зміни агроекологічних умов і ґрунтоутворення; 

− попередження і усунення негативних наслідків іригації та ін. 

Проблематика досліджень зазначених вище центрів наведена в таблиці 4.1. 

Результативною в практичному плані, починаючи з 1968 р., була налагоджена 

професором І. М. Гоголєвим співпраця очолюваних ним колективів кафедри і 

ПНДЛ-4   з   Мінводгоспами   СРСР  і  України,   Діпроводгоспами   України, 
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Таблиця 4.1. 

Ґрунтово-меліоративні дослідження Північно-Західного Причорномор'я 

Установи Вчені Проблематика досліджень 

Одеський державний 

університет імені                  

І. І. Мечникова 

І. М. Гоголєв, І. М. Волошин,    

С. П. Позняк, Є. Н. Красєха,  

Я. М. Біланчин, Б. М. Турус,  

Т. Н. Хохленко, П. І. Жанталай 

Т. М. Кривицька, М. Й. Тортик 

Г. С. Сухорукова, В. І. Тригуб 

Ю. В. Михальченко,  

В. П. Мурсанов та ін. 

 

 

Вивчення впливу зрошення  низько 

мінералізованими водами рік Дунаю, 

Дніпра, Дністра і Південного Бугу та 

водами підвищеної мінералізації озер-

водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на 

властивості і продуктивність чорноземних 

ґрунтів. Використання стічних вод міст 

Причорномор'я для зрошення та його 

вплив на властивості і речовинно-

хімічний склад та продуктивність ґрунтів 

зони зрошення. Екологічні аспекти 

зрошення. 

Одеський  

сільськогосподарський 

інститут 

М. О. Крейда, В. І. Михайлюк,  

В. Ф. Голубченко, Н. І. Лядова 

та ін.  

Еколого-меліоративні проблеми 

зрошуваного землеробства на території 

Дунай-Дністровської, Татарбунарської, 

Нижньодністровської зрошувальних 

систем, дослідження заплавних ґрунтів 

малих та середніх річок Північно-

Західного Причорномор'я.  

Херсонський 

державний 

сільськогосподарський 

інститут 

С. Д. Лисогоров, В. П. Золотун,  

Д. Г. Шапошников, В. О. Жуков 

В. О. Ушкаренко, Д. П. Хіміч, 

В. В. Медведєв, Б. В Душин, 

В. Г. Цибулько, А. В. Бурим, 

І. В. Якушкін,  В. В. Морозов, 

Л. В. Скрипничинська,  

П. С. Лозовицький та ін.  

Дослідження змін фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів під впливом 

багаторічного зрошення, вивчення якості 

зрошувальних вод, особливостей 

технологій вирощуваних культур в 

умовах зрошення в т. ч. вирощування 

рису, вивчення впливу води на сольовий 

режим ґрунтів рисових систем, при 

різному положенні ґрунтових вод та їх 

мінералізації, зміни процесів ґрунто-

утворення, раціональних сівозмін при 

рисосіянні.  

Московський 

державний університет 

імені М.В.Ломоносова, 

Ґрунтовий інститут 

імені В. В. Докучаєва 

(м. Москва) 

 

В. А. Ковда, М. А. Глазовська,   

Н. П. Чижикова, Б. Г. Розанов, 

О. Б. Скворцова,  Т. В. Турсіна,   

В. В. Єгоров, Н. Г. Мінашина, 

Б. О. Зимовець, В. О.Таргульян 

К. Н.Аніканова та  ін.  

 

Гідрогеологічні, геохімічні, ґрунтово-

меліоративні та екологічні дослідження 

проведені на півдні України, зокрема на 

території Задністрів’я України  (Нижньо-

дністровська, Дунай-Дністровська 

зрошувальні системи та ін.).  

Одеська та Каховська 

гідрогеолого-

меліоративні 

експедиції 

Р. О. Баєр, Б. В. Лютаєв,  

Г. А. Чорнодоля, А. М. Сєрбін,  

І. Б. Абрамов, О. Ю. Медведєв 

та ін.  

Закономірності зміни гідрогеолого-

меліоративних і ґрунтово-сольових 

процесів під впливом зрошення.  

Український науково-

дослідний інститут 

гідротехніки і 

меліорації 

 

В. Ф. Буданов, І. С.Жовтоног,  

О. І. Жовтоног, Л.А. Філіпенко, 

М. І. Ромащенко,  

Е. С. Драчинська,  

В. В. Кузьмінський та ін.  

Дослідження проблеми меліорації 

засолених ґрунтів, якості зрошувальних 

вод та способів підвищення родючості 

чорноземних та темно-каштанових 

ґрунтів.  

Український науково-

дослідний інститут 

зрошуваного 

землеробства 

К. Е. Бурзі, Н. В. Красутська,  

Б. І. Лактіонов, В. Н. Іванов, 

А. І. Болдирєв, О. П. Сафонова 

Ю. Ф. Янчковський та ін.  

Дослідження якості зрошувальних вод та 

їх вплив на властивості ґрунтів, зокрема 

на Краснознаменській та Інгулецькій 

зрошувальних системах. Особливості 

меліорації галогенних ґрунтів тощо.  
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Продовження табл. 4.1. 
Установи Вчені Проблематика досліджень 

Український науково-

дослідний інститут 

ґрунтознавства і 

агрохімії 

С. А. Балюк, В. В. Медведєв,  

В. Я. Ладних, О. А. Насосенко,  

М. К. Крупський, Н. І. Полупан,  

А. В. Новікова, Л. О. Чаусова, 

Н. Є. Гаврилович,  

А. М. Пяткова, Л.П. Кроткевич,  

А. М. Александрова,  

Л. П. Головіна, Є. П. Юрко,  

Г. М. Кривоносова,  

А. К. Воробйова,  

А. Д. Міхновська,  

П. М. Боярський  та ін. 

Дослідження засолених і солонцюватих 

ґрунтів; обґрунтування проектів зрошення 

і реконструкції старих зрошувальних 

систем; спостереження за гідро-

меліоративними умовами і міграцією 

солей під впливом зрошення і штучного 

дренування; розробка методів прогнозу 

розвитку та боротьби  зі вторинним 

засоленням, способів окультурення 

солонцюватих ґрунтів при зрошенні 

тощо.  

 

Укрпівдендіпроводгосп 

Ю. А. Чирва, А. Д. Петраш,  

В. П. Іваненко,  

Н. І. Хмельницька та ін.  

Систематизація матеріалів, наданих 

науковими організаціями у зв'язку з 

вивченням особливостей впливу 

зрошення на властивості чорноземних і 

темно-каштанових ґрунтів.  

 

 

Всесоюзним Інститутом гідротехніки і меліорації, Одеським та Херсонським 

державними аграрними університетами, Українським НДІ ґрунтознавства і 

агрохімії, Південним науковим центом НАНУ, Одеської, Каховської та Кримської 

гідрогеолого-меліоративними експедиціями і управліннями зрошуваних систем  

півдня України, управліннями агропромислового і водогосподарського 

комплексів та земельних ресурсів  Одеської області. На щорічних нарадах і 

семінарах,  науково-практичних конференціях за участю кафедри та перелічених 

організацій з проблем зрошуваного землеробства, охорони та підвищення 

родючості ґрунтів, організації контролю та оцінювання стану ґрунтів і земель 

активно обговорювалися актуальні питання зрошувального землеробства та 

перспективи майбутнього розвитку. 

Як зазначав І. М. Гоголєв: «Хозяйственная деятельность человека 

оказывает все более многообразное и все более ощутимое влияние на природу. 

Пришло время соизмерять разнообразные аспекты этой деятельности с 

потенциальными возможноястями биосферы. При этом необходимо иметь в 

виду, что негативное  воздействие человека на природу во времени растет 

катастрофически быстро, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

биосфере в целом и жизнедеятельности всего живого на земле в частности» [18, 



129 
 

с. 169], – таким чином підкресливши постійно зростаюче антропогенне 

навантаження на всі компоненти природи, в тому числі й ґрунти.  

Інтенсивне впровадження меліоративних робіт призводить до змін 

ландшафтно-геохімічних умов, які є важливою складовою природних умов 

території. Вказані умови визначають геохімічну структуру антропогенно-

змінених ландшафтних комплексів та місцеві особливості перебігу процесів 

енергообміну. Ландшафтно-геохімічні умови території являють собою сукупність 

фізико-хімічних та біогеохімічних властивостей ландшафтно-геохімічних систем, 

за яких відбуваються зміни природних геохімічних середовищ через внутрішньо-

системні взаємодії та зовнішні впливи природного чи техногенного характеру. 

При дослідженнях антропогенних навантажень з метою оцінки їхнього впливу на 

геохімічні умови ландшафтних комплексів та формування геоекологічного стану 

територій основну увагу зосереджують на забрудненні та зміні фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів [105]. Вивченням зазначених питань займались вчені в 

межах ландшафтно-геохімічного напряму досліджень, тісно пов’язаного із 

ґрунтово-меліоративним.  

Переважна більшість зрошувальних систем півдня України приурочена до 

межирічних вододілів та високих терас рік, які перебувають в геохімічно-

автономних ландшафтних умовах. Зрошення на зазначених елементах рельєфу 

призводить до порушення ландшафтно-геохімічної ситуації, інтенсивності та 

шляхів міграції хімічних елементів і речовин. Дослідженнями І. М. Гоголєва, 

С. П. Позняка, І. М. Волошина, Ф. М. Лісецького, Я. М. Біланчина та інших були 

встановлені сутність і тенденції ландшафтно-геохімічних і ґрунтоутворювальних 

процесів у чорноземах при зрошенні та в умовах його припинення. Вдосконалено 

теоретико-методичні основи існуючої моделі розвитку сучасних ландшафтно-

геохімічних і ґрунтотворних процесів у чорноземах масивів зрошення для умов 

інтенсивного і екстенсивного землекористування, розроблено агроландшафтний 

підхід до ґрунтозахисної організації території [5, 23, 39]. 

Значимість досліджень ґрунтово-меліоративного та ландшафтно-

геохімічного напрямів проявляється в тому, що колективом вчених під 
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керівництвом І. М. Гоголєва вперше: проведено комплексне дослідження впливу 

зрошення водами різної іригаційної якості на властивості і продуктивність ґрунтів 

території півдня України; встановлено явище «лужного удару» – внаслідок 

різкого підлуження  чорноземів у разі зрошення в жаркі години дня; досліджено 

механізм вторинного (іригаційного) осолонцювання, процесів обезсолення, 

декарбонатизації, гумусонакопичення, ущільнення, дезагрегації та ін.; вперше по 

єдиній методиці проведене поступове морфоструктурно-аналітичне вивчення 

ґрунтової маси чорноземів південних, поширених на території південного-заходу 

України; вперше вивчені характер, напрям та швидкості розвитку сучасних 

ґрунтових процесів в зрошуваних чорноземах, запропоновано показник 

дезагрегації фізичного стану ґрунтів тощо.  

З ландшафтно-геохімічним та ґрунтово-меліоративним напрямом тісно 

пов'язаний ґрунтово-екологічний, особливо під час вивчення впливу зрошення 

стічними промисловими і побутовими водами Причорномор'я на властивості і 

продуктивність ґрунтів. Науково-практичний інтерес до зазначеної тематики був 

зумовлений високими темпами урбанізації та бурхливим розвитком сільського 

господарства внаслідок яких значно зросли обсяги скидання недостатньо 

очищених промислових та побутових стічних вод у природні водойми.  

Об’єктами досліджень даного напряму стали Шкодогорська та 

Свердловська зрошувальні системи, де для зрошування використовувались 

змішані промислово-побутові стічні води міста Одеси та промислові стічні води 

Одеського припортового заводу (м. Южне). В результаті проведених досліджень 

встановлено, що стічні води істотно відрізняються за складом і властивостями від 

природних річкових та озерних вод, що використовуються при зрошенні. Крім 

поживних речовин (1000   вміщує від 1 до 40 кг азоту, від 3 до 55 кг калію, від 1 

до 26 кг фосфору) та значної мінералізації (0,9-3,0 г/л) вони містять  значну 

кількість забруднювачів, серед основних з яких відрізняються  канцерогени, 

нафтопродукти, аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) тощо.  

Внаслідок тривалого зрошення чорноземних ґрунтів стічними водами були 

викликані значні зміни основних ґрунтових показників: був знижений рівень 
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закипання від 10% HCl в середньому на 14 см, скупчення білозірки набули 

сіруватого забарвлення та розпливчатої форми, в середньому на 10 см 

збільшилась потужність гумусового горизонту. При цьому зросли запаси гумусу в 

метровому шарі до 60 т/га. Фізичні властивості ґрунтів майже не змінилися, 

зросла агрегативна стійкість ґрунтових частинок та вміст водостійких агрегатів 

завдяки утворенню захисних плівок СПАР на їхній поверхні. Констатовані зміни 

ґрунтово-поглинального комплексу: зростання суми ввібраних  основ у верхній 

частині профілю ґрунту на 2-5 ммоль/100 г ґрунту, одночасно із зменшенням 

відносного вмісту двовалентних катіонів, внаслідок зростання частки 

одновалентних, зокрема    . Зазначені особливості призвели до повсюдного 

розвитку вторинного осолонцювання ґрунтів, що, в свою чергу, вплинуло на 

зміщення реакції ґрунтового розчину в сторону підлуження. Проведеними 

дослідженнями встановлено позитивний вплив зрошення стічними водами на 

розвиток загальної чисельності мікроорганізмів, зокрема кількість 

азотофіксуючих мікроорганізмів зросла у 2,0-2,3 рази, що позитивно 

відображалося на агрофізичних властивостях досліджуваних ґрунтів [21, 30, 32, 

52].   

Особливої уваги в своїх дослідженнях науковці надавали вивченню міграції, 

трансформації та деструкції СПАР у ґрунтах, що зрошувались стічними водами 

Причорномор'я.  Встановлено, що СПАР в ґрунтах території дослідження 

фіксуються до глибини 70 см, а глибше їх проникнення обмежується сорбційною 

здатністю ґрунту. Крім того, потрапляючи у ґрунт і адсорбуючись на ґрунтових 

частинках силами фізичної взаємодії, вони здатні зворотно переходити у 

ґрунтовий розчин, а гомогенно розподілені у рідкій фазі дані речовини стають 

доступними мікроорганізмам, здатні мігрувати у ґрунтовій товщі та надходити у 

рослини [39].  

В межах ґрунтово-екологічного напряму проводились і дослідження 

забруднення ґрунтів, в тому числі важкими металами та фтором, були 

встановленні джерела їх надходження, вивченні негативні наслідки впливу на 
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ґрунти, досліджено стійкість і можливості самоочищення грунтів від зазначених 

елементів.  

На основі проведених обстежень було встановлено вміст важких металів, 

деяких рідкоземельних елементів та фтору у зрошуваних чорноземах Північно-

Західного Причорномор'я. Визначено, що для всіх ґрунтів досліджуваної території 

характерний знижений вміст валового марганцю, міді, нікелю, цинку, стронцію, 

проте концентрація миш’яку та хрому перевищувала граничнодопустимі 

концентрації. В умовах постійного зрошення відбувається поступове винесення як 

важких металів, так і рідкоземельних елементів в нижні горизонти, що зумовлено 

хімічними особливостями вказаних компонентів [38].  

На зрошуваних чорноземах одним з важливих елементів кореневого 

живлення рослин є фосфор. При зрошені виникає додаткова потреба у внесені 

підвищених доз фосфорних добрив та фосфогіпсу, до складу яких входить і 

біологічно токсичний фтор. Розвиток зрошуваного землеробства і хімічна 

меліорація суттєво збільшили фторне навантаження в системі «ґрунтові води – 

ґрунти – рослини», що призвело до локалізації міграційної здатності і акумуляції 

фтору в природних і антропогенних ландшафтах Північно-Західного 

Причорномор'я. Дослідженнями були встановлені регіональні закономірності 

впливу зрошення і хімічної меліорації (фосфогіпсування) на динаміку вмісту 

фтору в чорноземах південних [28, 29].  

Узагальнюючи наукові дослідження ґрунтово-екологічного напряму варто 

відмітити, що вперше проведено дослідження впливу зрошення промислово-

побутовими стічними водами міст Причорномор’я на фізико-хімічні властивості і 

продуктивність ґрунтів; вміст важких металів та деяких рідкоземельних 

елементів; вперше встановлені регіональні закономірності впливу зрошення і 

хімічної меліорації на динаміку вмісту фтору в чорноземах південних; розроблена 

методика визначення активного фтору в рослиному соці, за якою вперше 

проаналізовано особливості накопичення рухомого фтору в рослинах залежно від 

агроекологічних особливостей ґрунтів. 
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Починаючи з 1984 р. в численних працях І. М. Гоголєв звертає увагу на 

необхідність організації моніторингу ґрунтів масивів зрошення [22, 31, 35 та ін]. 

На переконання професора, ґрунтово-екологічна ситуація, що склалася майже на 

всіх зрошувальних системах півдня України, потребує якнайшвидшої організації 

систематичного контролю показників стану, динаміки властивостей і рівня 

родючості ґрунтів масивів зрошення, тобто організації ґрунтового моніторингу 

зрошуваних і богарних земель [100, с. 392].  

Фундаментальною і першою працею щодо організації моніторингових 

досліджень станом на 1990 р. були «Методические рекомендации по контролю 

состояния орошаемых черноземов», складені колективом авторів (І. М. Гоголєв, 

Р. О. Баєр, Д. А. Манукьян, М. І. Гоголєв, Я. М. Біланчин, Є. Н. Красєха, 

А. І. Кривульченко). Вчені так аргументували необхідність організації постійних 

спостережень: «Охрана степных почв как непременного компонента биосферы и 

национального богатства, а также разработка теоретически обоснованных 

мероприятий по прогрессивному повышению их плодородия настоятельно 

требуют быстрейшей организации комплексной системы наблюдения и 

контроля за состоянием орошаемых почв и земель – почвенного мониторинга 

орошаемых земель» [22, с. 8]. Особливість даної праці в тому, що вона вміщувала 

всі необхідні матеріали щодо організації та реалізації моніторингових досліджень: 

принципи і методи ґрунтового моніторингу зрошувальних ґрунтів; завдання, 

методику та особливості проведення щорічних досліджень; особливості 

організації ділянок стаціонарних спостережень; вивчення наслідків зрошення 

різними методами, оцінку результатів спостережень та розробку подальших 

заходів щодо збереження та охорони чорноземів.  

На переконання науковців основними завданнями моніторингових 

досліджень повинні бути: 

− оперативний контроль за станом зрошувальних ґрунтів і прилеглих 

територій з метою розробки конкретних заходів щодо подоланя дефектів 

дренажної та зрошувальної мережі, агротехнічних помилок, оптимізації режимів 

зрошення; 
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− своєчасне виявлення несприятливих змін властивостей ґрунтів і 

ґрунтового покриву під впливом зрошення з метою розробки і впровадження 

регулюючих заходів, що забезпечують високий рівень родючості зрошувальних 

земель; 

− накопичення відомостей про суть ґрунтоутворюючих процесів, 

зумовлених зрошенням, з метою складання довгострокових прогнозів еволюції 

ґрунтів і розробки заходів щодо охорони ґрунтового покриву зрошувальних і 

прилеглих до них земель, підземних і поверхневих вод [22, с. 9]. 

При організації моніторингових досліджень основними повинні виступати 

наступні принципи:  

− оскільки ґрунт і ґрунтовий покрив є біокосним високобуферним 

достатньо консервативним природно-історичним утворенням, ґрунтовий 

моніторинг повинен плануватися на тривай період – десятки і сотні років; 

− безперервність ґрунтово-моніторингових досліджень; 

− моніторинг має охоплювати  контроль показників стану як по вертикалі 

функціонуючої ґрунтової системи, так і в горизонтальній площині організації і 

функціонування ґрунтового покриву; 

− з метою забезпечення статистичної достовірності низки багаторічних 

значень ґрунтових показників та їх порівняння моніторинг треба проводити всі 

роки за єдиною загальноприйнятою методикою [22]. 

Згідно вказаних методичних рекомендацій моніторинг зрошуваних земель 

повинен бути багатокомпонентним та складатись, принаймні, з трьох блоків: 

ґрунтово-генетичного, щорічного ґрунтово-меліоративного контролю масивів 

зрошення, періодичних ґрунтово-меліоративних і агрохімічних зйомок на масивах 

зрошення. Саме така схема спостережень була започаткована на території 

Одеської області впродовж 1994-1995 рр. шляхом організації мережі дослідно-

виробничих ділянок стаціонарних спостережень (ДСС) за динамікою 

ландшафтно-геохімічних і ґрунтоутворюючих процесів, родючості ґрунтів в 

умовах зрошення і зоні його впливу. Мережа ДСС була організована на масивах 

Нижньодністровської, Татарбунарської, Дунай-Дністровської, Червоноярської і 
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Виноградівської зрошувальних систем та Мічурінської рисової системи 

(рис. 4.14.). 

 

Рис. 4.14.  Схема розташування ділянок стаціонарних спостережень на 

території Одеської області [складена автором] 

 

ДСС різняться за ландшафтно-геохімічними і ґрунтово-меліоративними 

умовами, тривалістю та інтенсивністю зрошення, якістю зрошувальних вод тощо:  

ДСС–2 Трапівська (Дунай-Дністровська зрошувальна система), ДСС–3 

Баштанівська (північна частина Татарбунарської ЗС), ДСС–4 Десантненська 

(південна частина Татарбунарської ЗС), ДСС–6 Фурманівська-Червоноярська ЗС, 

ДСС–7 Виноградівська (Виноградівська ЗС в межах Болградського району).  

Проте в процесі організації мережі ДСС стала очевидною необхідність 

паралельного проведення однотипних стаціонарних ландшафтно-геохімічних і 

ґрунтово-генетичних досліджень на зрошуваних і суміжних незрошуваних 

землях. У зв’язку з чим, поряд з організацією ДСС на зрошуваних землях, в 
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абсолютно ідентичних геолого-геоморфологічних і ґрунтово-меліоративних  

умовах на суміжних незрошуваних землях були закладені ключові (богарні) 

ділянки для паралельного проведення однотипних досліджень (ДСС-2Б, ДСС-4Б, 

ДСС-7Б). 

В процесі первинного (вихідного) ґрунтово-генетичного дослідження на 

кожній ДСС встановлювались зв'язок морфологічних ознак ґрунту з елементами  

мікро (нано) рельєфу, просторова варіабельність ґрунтових індивідуумів в межах 

елементарних ґрунтових ареалів,  модальні й естремні ґрунтові профілі з яких 

відбирались зразки для лабораторних аналізів. Всього при моніторингових 

дослідженнях на ДСС визначалось 30-35 показників ґрунту, що репрезентують їх 

морфологію, склад, властивості та продуктивність. В наступні роки на всіх ДСС 

на початку і в кінці вегетаційно-поливного сезону проводились режимні 

спостереження за динамічними властивостями ґрунтів. За результатами 

досліджень проводилась оцінка стану зрошуваних ґрунтів та тенденції його зміни, 

розроблялись заходи щодо охорони і підвищення родючості ґрунтів в умовах 

зрошення і його впливу [6, с. 44]. 

Унікальними на території Північно-Західного Причорномор'я є лиманно-

гирлові комплекси, які утворились внаслідок тісної взаємодії атмосфери, 

біосфери, літосфери і гідросфери. Саме унікальність вказаних об’єктів спонукала 

вчених до проведення багатоаспектних досліджень. Були виділені декілька 

лиманно-гирлових комплекси: Дніпровсько-Бугський, Дніпро-Дністровський, 

Дністровський та Дунай-Дністровський. В їх межах проведені детальні 

дослідження  ландшафтів та їх структури, водного та гідротермічного режиму, 

водного і сольового балансу, екзогенних процесів і динаміки берегів, розроблено 

ландшафтно-екологічний прогноз та варіанти освоєння територій лиманів тощо. 

Одним із важливих аспектів вивчення особливостей лиманно-гирлових 

комплексів були дослідження земельних ресурсів Північно-Західного 

Причорномор'я, проведені І. М. Гоголєвим та Я. М. Біланчиним (1988 р.). 

Вченими проводилась оцінка сучасного та перспективного використання ґрунтів з 

позицій раціонального природокористування в залежності від геоморфолого-
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гіпсометричної приуроченості (міжлиманно-міждолинних хвилясто-рівнинних 

вододілів, схилових територій, сучасних терас лиманів і гирла рік). Науковцями 

відмічено особливості ґрунтів відповідно до виокремлених рівнів та 

запропоновані шляхи оптимізації землекористування на основі запровадження 

контурно-меліоративної системи. 

Важливи виявилися також дослідження потенційних варіантів освоєння 

лиманно-гирлових комплексів (Г. І. Швебс), можливостей розсолення вод 

лиманів, зокрема Сасик, та їх використання для зрошення (І.  М. Гоголєв, 

С. П. Позняк, М. Й. Тортик, В. Г. Пижов), раціонального використання земельних 

ресурсів (Г. І. Швебс, Т. Д. Борисєвич, О. О. Світличний). В результаті 

проведених досліджень була розроблена агроекологічна оцінка потенційної 

урожайності сільськогосподарських культур (Л. І. Дмитрієва, А. В. Суткова, 

А. В. Швебс), запропоновані природно-господарські агроекологічні системи, 

ґрунтозахисна система контурно-меліоративного землеробства і зрошення, 

розроблені ландшафтно-гідрогеологічні основи створення прибережних захисних 

меліорацій (Г. І. Швебс, Т. Д. Борисєвич) та стратегія освоєння лиманно-гирлових 

комплексів (Г. І. Швебс) тощо [66]. 

Резюмуючи зазначену вище інформацію, зазначимо, що незважаючи на те, 

що до переїзду в Одесу професор І. М. Гоголєв вже був відомим і 

висококваліфікованим спеціалістом ґрунтознавцем та фізико-географом, все ж 

творчий, науковий, організаторський талант повністю розкрився лише в стінах 

Одеського державного університету. І. М. Гоголєв – автор понад 200 наукових 

праць, з яких  переважна більшість написані впродовж «одеського періоду» життя 

вченого. 

Саме завдяки діяльності професора І. М. Гоголєва наукові дослідження 

ґрунтознавчого спрямування на території Північно-Західного Причорномор'я та 

інших досліджуваних регіонів досягли значних успіхів,  а Одеса – завдяки його 

таланту як організатора науки і практики стала визнаним центром українського 

ґрунтознавства, широко відомим як в Україні, так і поза її межами. 
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4.4.3. Розвиток ґрунтово-ерозійного напряму під керівництвом 

Г. І. Швебса 

 

Одним із важливих напрямів ґрунтово-географічних досліджень 

зазначеного періоду є ґрунтово-ерозійний. Вивчення впливу вітру та води на 

формування ґрунтів розпочалось значно раніше вказаного періоду. Ще в роботах 

К. С. Веселовського та А. І. Гроссул-Толстого відмічалась необхідність 

проведення спеціальних заходів щодо запобігання негативного впливу 

кліматичних умов на формування ґрунтів та їх родючість.  

З діяльності В. В. Докучаєва та його послідовників розпочалось вивчення 

ерозійних процесів та розробка протиерозійних заходів на науковій основі. Так, 

учений вивчав вплив рельєфу на змив і акумуляцію ґрунтових частинок. 

Науковець встановив, що на схилах під впливом стікаючих атмосферних опадів 

відбувається вимивання гумусу, тонких глинистих частинок, елементів живлення, 

які відкладаються в нижніх частинах схилів, що призводить до утворення 

потужних профілів. Дані спостереження стали основою розробки вченим 

комплексу заходів щодо боротьби з ерозією ґрунтів, які включали регулювання 

стоку річок, створення відповідного співвідношення між ріллею, пасовищами і 

лісами, обґрунтування прийомів обробітку ґрунту та інші заходи, які в своїй 

сукупності забезпечували б найбільш ефективне використання вологи, що 

поступає в ґрунт та їх безпосереднє збереження [43].  

Постійний опонент В. В. Докучаєва – П. А. Костичев, спостерігаючи за 

цілинними та орними землями чорноземної зони прийшов до висновку, що 

причиною ерозії є безсистемний обробіток ґрунтів, оскільки покриті рослинністю 

ґрунти не потерпають від ерозії. Обробіток ґрунтів руйнує зв'язок між ґрунтовими 

частинками, руйнує структуру, внаслідок чого ґрунт не може протистояти 

розмиваючій дії води. Основним способом боротьби з ерозійними процесами, на 

думку вченого, є створення такого рослинного покриву, який  би запобігав 

механічній дії крапель і зменшував поверхневий стік, попереджаючи вимивання 

дрібнодисперсних частин [56].  
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Відомий агроном, директор Одеської дослідної станції, редактор «Записок 

Общества сельского хозяйства Южной России» О. А. Бичихін вивчав особливості 

вітрової ерозії та роль властивостей ґрунтів (гранулометричного складу, кількості 

гумусу, вологості тощо) у розвитку ерозійних процесів [8]. Його сучасник – 

Г. М. Висоцький детально вивчав питання щодо розподілу і акумуляції продуктів 

вітрової ерозії в залежності від характеру рослинного покриву і рельєфу 

місцевості, дослыджував степове лісорозведення і його значення в охороні ґрунтів 

від ерозії [16]. 

Особливе місце в дослідженнях деградаційних процесів на території 

Європейської частини Радянського Союзу мають пошуки С. С. Соболєва, 

результати яких висвітлені в численних працях вченого [102, 103, 104]. За 

визначенням вченого, ерозія ґрунтів – це руйнування і виснаження ґрунтів ріллі і 

пасовищ стікаючими струмками талих і зливових вод, а також сильними вітрами. 

У відповідності з даним формулюванням виділяв водну та вітрову (дефляцію) 

ерозію ґрунтів [104]. Наполягав на необхідності проведення протиерозійних 

заходів комплексного характеру з введенням правильних сівозмін. 

 На основі досліджень лабораторії ерозії Ґрунтового інституту АН СРСР 

С. С. Соболєв склав ґрунтово-ерозійну карту для Європейської частини СРСР, що 

дало можливість виділити райони, що найбільше страждають від ерозійних 

процесів. 

Раціональний підхід у боротьбі з ерозією ґрунтів та її наслідками 

характерний для наукових висновків професора Г. І. Швебса. За визначенням 

вченого під ерозією розуміють водну ерозію (площинний змив, лінійний змив) та 

дефляцію – вітрову ерозію. Дефляцію ззовні легко помітити по наявності пилової 

хмари. Наслідки ж водної ерозії (площинного змиву) спочатку важко помітити, 

навіть після спеціальних польових вимірювань. Проте на території України дуже 

мало дефльованих земель, еродовані ж землі складають більше 50%.  

Як зазначає О. О. Світличний, інтенсивні дослідження водної ерозії на 

території південних областей були розпочаті вченими Одеського університету в 

50-х роках ХХ ст. Вивчення ерозійних процесів пов’язані з гідрологічними 
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дослідженнями, які проводились Н. І. Коноваловою, Н. Ф. Бефані, Г. І. Швебсом, 

В. Г. Пижовим та ґрунтовими, за участю С. С. Бракіна, П. Т. Челядника, 

І. М. Волошина, В. П. Гурієнка, Ю. О. Амброз, Б. К. Тютюнника та інших 

науковців. В 1954-1957 рр. під керівництвом С. С. Бракіна були здійснені 

великомасштабні обстеження і картографування ґрунтів басейну р. Кучурган, 

розроблена класифікація ґрунтів, складені ґрунтово-ерозійні карти і обґрунтовані 

заходи боротьби з ерозією. Ґрунтово-ерозійні дослідження господарств Одещини 

та Миколаївщини продовжувались під керівництвом С. С. Бракіна, а в 60-70-ті 

роки – у співпраці з вченими кафедри гідрометрії і динаміки потоку Одеського 

гідрометеорологічного інституту, якою керував Г. І. Швебс [101]. Після 

прийняття спеціальної постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 березня 

1967 р. «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии» [113] 

боротьба з ерозією ґрунтів почала розглядалась як одна з найважливіших 

державних задач в системі заходів, прийнятих для подальшого розвитку 

сільського господарства. З метою активізації робіт щодо боротьби з ерозією 

ґрунтів була прийнята постанова Ради Міністрів СРСР від 13 жовтня 1975 р. 

№884 «О мерах по улучшению организации работ по защите почв от ветровой и 

водной эрозии», в якій акцентувалась увага на посиленні заходів щодо боротьби з 

ерозією та дефляцією, а також на забезпеченні комплексу організаційно-

господарських, агротехнічних, лісомеліоративних та гідротехнічних 

протиерозійних заходів, що склали основу регіональних ґрунтозахисних систем 

землеробства.  

На півдні розробкою такої системи з 1973 р. займались вчені під 

безпосереднім керівництвом професора Г. І. Швебса. Протягом 1974-1980 рр. 

співробітниками кафедри фізичної географії Одеського університету проведені 

багатопланові польові експериментальні дослідження протиерозійної стійкості 

ґрунтів з використанням методу штучного дощування. Вивчення протиерозійних 

властивостей ґрунтів були продовжені в 1979-1988 рр. за завданням інститутів 

Укрпівденьдніпроводгосп (Одеса) та Укрдніпроводгосп (Київ) по дослідженню 

ерозійних процесів в умовах систематичного зрошування і обґрунтуванню 
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протиерозійних заходів на зрошувальних системах півдня України, що 

проектувалися.  

В 1975-1980 рр. під керівництвом Г. І. Швебса була розроблена логіко-

математична модель раціонального використання ерозійно-небезпечних земель, в 

основу якої покладена апроксимація (наближене вираження) ресурсів родючості 

як показника якості ґрунту. Ця модель сумісно з системною концепцією і 

ландшафтним підходом склали теоретичну основу прикладних досліджень з 

раціонального використання ерозійно-небезпечних земель. Значним внеском в 

ерозієзнавство була розробка ерозійної системи ландшафту, її структури і 

принципів функціонування і оптимізації, обґрунтування на її основі 

ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства [цит. по 101,  с. 71]. 

Вивчення впливу водної ерозії на ґрунти зрошувальних систем півдня 

України проведені в 1979-1990 рр. охопили також розробку теоретичних і 

методичних основ ерозієзнавства. Важливим результатом досліджень цього 

періоду є поява логіко-математичної моделі змиву ґрунту. Зокрема професори 

О. О. Світличний і С. Г. Чорний сумісно зі Г. І. Швебсом теоретично 

обґрунтували модель гідро-метеорологічного фактору зливового змиву. 

О. О. Світличним на основі аналізу формування зливового стоку в умовах степу і 

лісостепу України обґрунтована концепція обмеженості зони наростання 

інтенсивності наносоутворення, реалізація якої дозволила врахувати не 

стаціонарність процесу зливового стоко- і наносоутворення. Ним же отримані 

узагальнюючі багаточленні вирази «рельєфного» фактору фізико-статистичних 

моделей змиву ґрунту, які дозволяють проводити не тільки розрахунки змиву 

ґрунту, але й ідентифікувати зони акумуляції наносів на схилах складної форми і 

проводити оцінку темпів відкладення наносів [101, с. 70].  

Узагальнені досягнення четвертого етапу ґрунтово-географічних 

досліджень Північно-Західного Причорномор'я подані на рис. 4.15. 
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Рис. 4.15.  Основні досягення вчених у вирішенні проблем прикладного ґрунтознавства на території Північно-

Західного Причорномор'я  
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Запропонована ерозійна 

система ландшафту, її 

структура, принципи функ-

ціонування та оптимізації . 

Основні досягнення вчених 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 

Ґрунтово-картографічний 

напрям 

Морфогенетичний напрям 

Ґрунтово-меліоративний та ландшафтно-геохімічний напрям 

 
Вперше проведено комплексне дослідження впливу зрошення водами різної 

іригаційної якості на властивості і продуктивність ґрунтів території півдня України  

(І. М. Гоголєв, І. М. Волошин, Р. О. Баєр, Я. М. Біланчин, С. П. Позняк, Є. Н. Красєха, 

Г. С. Сухорукова,В. П. Мурсанов, Т. Н. Хохленко, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик,         

В. І. Тригуб та ін.)  

Проведені дослідження на прилеглих зонах магістральних та міжгосподарських 

каналів, під час яких встановлено визначальні чинники розвитку ґрунтотворних 

процесів – глибина стояння, хімізм іригаційно-ґрунтових вод та особливості їх 

інфільтрації 

Створено ґрунтові карти 

господарств різного масштабу 

та картограми  

Складено агрогенетичні 

нариси з описами і 

характеристиками природних 

умов та ґрунтів господарств.  

 

Розроблена логіко-математична 

модель раціонального 

використання ерозійно-

небезпечних земель на основі 

апроксимації родючості  

Обґрунтована ґрунтозахисна 

контрурно-меліоративна система  
Встановлено явище «лужного удару» - внаслідок різкого підлуження  чорноземів у разі 

зрошення в жаркі години дня (І. М. Гоголєв)  

Вперше по єдиній методиці проведене поступове морфоструктурно-аналітичне 

вивчення ґрунтової маси чорноземів південних, поширених на території південного-

заходу України (І. М. Гоголєв, П. І. Жанталай)  

Досліджено характер, напрям та швидкості розвитку сучасних ґрунтових процесів в 

зрошуваних чорноземах, запропоновано показник дезагрегації фізичного стану ґрунтів 

(І. М. Гоголєв С. П. Позняк )  

Запропонована оціночна та оптимізаційна модель зрошуваного чорнозему                         

(І. М. Гоголєв, І. М. Волошин, Б. М. Турус, С. П. Позняк, Я. М. Біланчин,                               

П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, Л. М. Гошуренко та багато ін.)  

Ґрунтово-екологічний 

напрям   

Проведено дослідження щодо 

джерел надходження, вмісту 

та особливостей впливу фтору, 

важких металів та деяких 

рідкоземельних елементів в 

системі «природне 

середовище-ґрунти-рослини-

людина» ( А. І. Гоголєв,                   

В. І. Тригуб та ін.) Моніторингові 

дослідження   
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Висновки до розділу 4 

 

У процесі виконання дисертаційного дослідження була розроблена 

періодизація ґрунтово-географічних досліджень Північно-Західного 

Причорномор'я, яка враховує основні наукові досягнення, напрями досліджень та 

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

їх пізнання, особливостей картографування тощо. 

Найбільш тривалий у часовому вимірі етап від часів буго-дністровської та 

трипільської культури до 1875 р. вирізняється накопиченням емпіричних знань 

про ґрунти. Зясовано, що з розвитком землеробства постійно зростала 

необхідність у знаннях про властивості та особливості використання земельних 

ресурсів, що зумовило проведення перших ґрунтових обстежень. Встановлено, що 

першими дослідниками ґрунтів Північно-Західного Причорномор'я були 

І. Х. Гебенштрейт, М. В. Ломоносов, А. Гюльденштедт, М. І. Афонін, І. М. Комов, 

А. Т. Болотов, М. Г. Ліванов та інші, які вивчали окремі фізичні, хімічні, 

агрономічні властивості ґрунтів тощо. Виявлено вагомий внесок А. І. Гроссул-

Толстого та О. О. Шмідта у розвиток теоретико-методологічних основ вивчення 

ґрунтового покриву, зокрема у розробку перших класифікацій ґрунтів зазначеного 

регіону та складання ґрунтових карт. 

Формування і розвиток генетичного ґрунтознавства на півдні України  

пов'язано з діяльністю професора В. В. Докучаєва. Вчений, крім стаціонарних 

досліджень, провів ряд експедицій по чорноземній смузі колишньої Європейської 

Росії, зокрема тричі відвідав територію Північно-Західного Причорномор'я 

(1877 р., 1878 р. та 1881 р.), провів районування зазначеного 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. Розробив факторно-генетичну класифікацію ґрунтів, за 

основу якої взято їх генезис. Запровадив у використання терміни «каштанові» та 

«темно-каштанові» ґрунти, встановивши їх специфічні хімічні та агрономічні 
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властивості. Важливим досягненням було складення достовірних ґрунтових карт 

на основі не лише описових та статистичних матеріалів, а й аналітичних даних з 

використанням методу «ізогумусових» смуг, які не втрачають свого наукового 

значення по теперішній час. 

Розвиток Одеської «Південної» школи ґрунтознавства пов’язаний з 

науковою діяльністю О. Г. Набоких та Г. І. Танфільєва, які вивчали чорноземні та 

каштанові ґрунти півдня сучасної України. Вченими були запропоновані 

класифікації ґрунтів на основі особливостей водних режимів, вмісту та динаміки 

карбонатів, що якісно відрізнялась від класифікації, запропонованої 

В. В. Докучаєвим. Була удосконалена методика ґрунтово-географічних 

досліджень: запроваджено у використання метод «трифазної» (три-етапної) 

ґрунтової зйомки, глибоко-ґрунтових досліджень, метод скипання ґрунту від HCl 

тощо. Проведено районування території колишньої Одеської губернії та складено 

ґрунтові карти території дослідження. 

Найбільш інтенсивними ґрунтово-географічними дослідження вирізняється 

друга половина ХХ ст. Впродовж 1957-1961 рр. колективами провідних установ  

за єдиною методикою були проведені великомасштабні обстеження, які дали 

змогу отримати достовірні уявлення про географію ґрунтів, їх агровиробничу 

характеристику, технологію окультурення та методи підвищення родючості 

ґрунтів.  

Виявлено важливе значення напрацювань вчених під науковим 

керівництвом професора І. М. Гоголєва. Науковцями були значно розширенні 

існуючі напрями ґрунтово-географічних досліджень серед яких картографічний, 

морфо-генетичний, ґрунтово-меліоративний, ландшафтно-геохімічний та 

започатковані нові – екологічний напрям та моніторингові дослідження. 

Масштабністю вирізняється й ґрунтово-ерозійний напрям під керівництвом 

Г. І. Швебса, який був спрямований на розробку безпечних технологій 

використання ерозійно-небезпечних земель в сільському господарстві.  
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РОЗДІЛ 5 

СУЧАСНІ ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Ще в кінці ХІХ сторіччя В. В. Докучаєв зауважив, що з усіх стихій природи 

(царств, компонентів) тільки ґрунт ніколи не шкодив людині, а навпаки – завжди 

годував її та зберігав навколишнє природне середовище. Адже лише ґрунт являє 

кращу й вищу чарівність природознавства, ядро справжньої натурфілософії, 

становить генетичний, віковий і завжди закономірний зв'язок між рослинним, 

тваринним і мінеральним царствами з одного боку та людиною, її побутом і 

навіть духовним світом – з іншого [40]. З давніх часів турбота про підвищення 

родючості ґрунту – однієї з головних його функцій – була, є і залишається 

найважливішим завданням у житті людства. Ставлення людини до землі 

відображає рівень культури в суспільстві, еволюцію його виробничих і суспільних 

відносин. Особливо гостро на сучасному етапі розвитку ґрунтознавства постає 

проблема збереження родючості грунтів, що зумовлює необхідність ретельного 

аналізу та усвідомлення ролі ґрунту в збереженні біорізноманіття нашої планети, 

подальшому розвитку людської цивілізації та у забезпеченні її стабільного 

існування. Забруднення природного середовища, включаючи педосферу, 

глобальні зміни клімату, деградаційні процеси – лише окремі приклади 

негативних явищ, що відбуваються в навколишньому середовищі та вимагають 

глобальних змін та масштабних зрушень у сучасних наукових дослідженнях. 

Вирішенням актуальних проблем ґрунтознавства і географії ґрунтів на 

території Північно-Західного Причорномор'я займаються науково-дослідні 

колективи, виробничі організації, вищі навчальні заклади, які сьогодні 

представляють собою науково-дослідні центри та включають: Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова, Одеський державний аграрний 

університет, Миколаївський національний аграрний університет, Херсонський 

державний аграрний університет, Інститут охорони ґрунтів України, Інститути 

землеустрою, гідрогеолого-меліоративні експедиції, Інститут Рису НААНУ, 
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Інститут зрошуваного землеробства, Біосферний заповідник «Асканія Нова» та 

інші організації.  

Тематика наукових досліджень вищезазначених організацій різнопланова та 

включає наступні напрями (рис. 5.1.):  

− дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів території 

Північно-Західного Причорномор'я, ефективності їх використання та охорони в 

умовах реформування власності на землю (Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, 

Р. А. Вожегова, В. В. Гамаюнова, Л. М. Грановська, П. І. Жанталай, В. В. Жужа, 

Є. Н. Красєха, С. О. Лавренко, П. Н. Лазер, І. П. Липинець, М. В. Минкін, 

В. І. Михайлюк, В. В. Морозов, О. В. Морозов, В. П. Мурсанов, 

О. В. Письменний, О. Л. Рудік, О. В. Свиридов, В. І. Тригуб, М. Й. Тортик, 

В. О. Ушкаренко, О. М. Хотиненко, С. Г. Чорний, А. В. Шепель та ін.) [12, 29, 32, 

39, 96, 131, 168, 169, 177 та ін.].  

− проведення ґрунтово-екологічного моніторингу зрошуваних ґрунтів та 

вивчення еколого-меліоративних проблем використання земель досліджуваного 

регіону (О. І. Берднікова, С. Я. Блінштейн, П. І. Жанталай, Є. Н. Красєха, 

П. Н. Лазер, М. В. Минкін, В. І. Михайлюк, В. В. Морозов, О. В. Морозов, 

В. П. Мурсанов, О. І. Сидоренко, О. І. Сухоставський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб, 

В. О. Ушкаренко, О. І. Цуркан, С. Г. Чорний, М. С. Яременко та ін.) [6, 12, 62, 129, 

160, 162, 172 та ін.]; 

− вивчення ґрунтозахисної та агромеліоративої ефективності різних 

технологій зрошення (Я. М. Біланчин, В. В. Гамаюнова, П. І. Жанталай, 

В. В. Морозов М. Й. Тортик, В. І. Тригуб, О. І. Цуркан, С. Г. Чорний, та ін.) [14, 

18, 19, 31, 44, 165, 166, 175]; 

− картографування та моніторинг ландшафтно-генетичних структур з 

використанням ГІС-технологій (Я. М. Біланчин, Є. І. Газєтов, Є. Н. Красєха, 

П. Н. Лазер, В. І. Медінець, В. В. Морозов, О. В. Морозов, О. В. Письменний, 

С. В. Плотницький, О. О. Світличний, В. О. Ушкаренко, О. І. Цуркан, 

С. Г. Чорний та ін.) [68, 103, 118, 119, 160, 162, 166].   
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Рис. 5.1. Основні напрями ґрунтово-географічних досліджень науково-

дослідних центрів, розміщених на території Північно-Західного 

Причорномор'я 

 

Основні напрями сучасних досліджень ґрунтознавчого спрямування науково-

дослідних центрів 

Дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів 

території Північно-Західного Причорномор'я, ефективності їх 

використання та охорони в умовах реформування власності на землю 

Проведення ґрунтово-екологічного моніторингу зрошуваних ґрунтів 

та вивчення еколого-меліоративних проблем використання земель 

досліджуваного регіону 

Вивчення ґрунтозахисної та агромеліоративої ефективності різних 

технологій зрошення 

Картографування та моніторинг ландшафтно-генетичних структур з 

використанням ГІС-технологій 

Ґрунтово-ерозійні дослідження протиерозійної стійкості ґрунтів, 

стоку наносів, їх моделювання 

Галогеохімія степової зони України, ландшафтно-геохімічні 

дослідження лиманів та прибережних територій 

Ґрунтово-екологічна експертиза сільськогосподарських земель, 

земель лісів, природних резерватів та міських поселень 

Теоретичні основи ґрунтознавчої науки – дослідження теоретичних і 

методологічних основ ґрунтознавства, методів і способів проведення 

обстежень, прогноз подальшого розвитку науки 

Історичний напрям - проведення ретельного та об’єктивного 

вивчення розвитку ґрунтово-географічних досліджень, аналіз 

нагромадженого науково-практичного досвіду та його вплив на 

подальший розвиток науки. 
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− ґрунтово-ерозійні дослідження (О. М. Письменний, С. В. Плотницький, 

А. В. Пяткова, О. О. Світличний, С. Г. Чорний, О. М. Хотиненко, та ін.) [121-127, 

171-178]; 

− галогеохімія степової зони України, ландшафтно-геохімічні дослідження 

лиманів та прибережних територій (Я. М. Біланчин, А. І. Кривульченко, 

О. Є. Ходос-Струцинська) [65-67]; 

− ґрунтово-екологічна експертиза сільськогосподарських земель, земель 

лісів, природних резерватів та міських поселень (Я. М. Біланчин, Л. Н. Гирля, 

Є. Н. Красєха, В. І. Тригуб, В. А. Сич та ін.);  

− теоретичні основи ґрунтознавчої науки (В. В. Гамаюнова, Є. Н. Красєха, 

В. І. Михайлюк, В. В. Морозов, О. В. Ушкаренко, С. Г. Чорний та ін.) [110, 111, 

124, 163 та ін.]; 

− історичні аспекти розвитку і становлення географічної науки, зокрема 

ґрунтознавства (Я. М. Біланчин, В. В. Гамаюнова, Є. Н. Красєха, В. І. Михайлюк, 

В. В. Морозов, Н. О. Попельницька, В. І. Тригуб, В. О. Ушкаренко та ін.) [1, 8, 10, 

58, 83, 97, 117, 145-154, 157, 159, 180]. 

Зазначені напрями наукових досліджень деталізуються у кожному науково-

навчальному чи виробничому центрі. 

Сучасний етап ґрунтово-географічних досліджень в Одеському 

національному університеті імені Мечникова характеризується продовженням 

ідей професора І. М. Гоголєва, які сьогодні втілюються у життя його учнями, під 

керівництвом завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Я. М. Біланчина. Поряд із вже розвиненими напрямами досліджень – ґрунтово-

меліоративним, морфогенетичним, ґрунтово-картографічним, ландшафтно-

геохімічним, ґрунтово-екологічним та моніторинговими дослідженнями, 

з’явились нові напрями серед яких: дослідження з теорії ґрунтознавства, еколого-

географічного та екофілосовського спрямування, історичний напрям, дослідження 

ініціального ґрунтотворення (о. Зміїний) та ландшафтно-геохімічних 

особливостей території узбереж лиманів.  
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На сучасному етапі (з 1990 р.) Україна знаходиться на порозі економічних 

перетворень, які ускладнюються цілим рядом глобальних проблем, серед яких 

збереження родючості та охорони ґрунтів, зокрема зрошуваних та ерозійно-

небезпечних, дослідження ефективного використання порушених земель і ґрунтів 

техногенного походження, прогнозування зміни властивостей в процесі 

природно-історичної еволюції та антропогенно-господарського впливу на ґрунти 

тощо. Зазначені обставини зумовлюють тісний зв'язок між окремими напрямами. 

Одним із фундаментальних напрямів сучасних досліджень є ґрунтово-

меліоративний. З реформуванням суспільних відносин в Україні стан справ у 

галузі меліорації почав погіршуватись. Після 1990 р. будівництво нових 

зрошувальних систем різко зменшилося, а з 1995 р. – повністю припинилося. У 

зв’язку з відсутністю державного фінансування більше 20 років не проводиться 

реконструкція наявних зрошувальних систем. Площа зрошуваних земель у 

степових регіонах України постійно скорочувалась. Серед вагомих причин, які 

зумовлюють зменшення зрошуваних земель виокремлюються: 

− порушення технологічної цілісності зрошувальних систем внаслідок 

трансформації форм власності на землю; 

− ускладнення управління зрошувальними системами, земельними і 

водними ресурсами, що зумовлено збільшенням кількості користувачів 

зрошуваними землями; 

− недостатня кількість і незадовільний стан поливної техніки; 

− порушення технології вирощування сільськогосподарських культур, 

структури посівних площ, що призвело до зниження врожайності тощо [96]. 

За керівництва Я. М. Біланчина колектив кафедри ґрунтознавства і географії 

ґрунтів (Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб, О. І. Цуркан, 

А. О. Буяновський та ін.) продовжує працювати над проблемами зрошення 

ґрунтів та їх еволюції в постіригаційний період. Численні публікації науковців 

пов’язані з вивченням ландшафтно-геохімічних проблем степової і сухостепової 

зон України, теоретичних, методологічних і практичних основ моніторингу 

ґрунтів, їхньої антропогенної еволюції і структури ґрунтового покриву, з оцінкою 
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природних ресурсів тощо. Зокрема, під керівництвом Я. М. Біланчина було 

обґрунтовано концептуально-методичні засади моніторингу та оцінки сучасного 

агромеліоративно-ресурсного стану ґрунтів масивів зрошення, в тому числі в 

умовах припинення поливу, розроблені та вдосконалені основи агроекологічної 

концепції зрошення чорноземів в сучасних господарсько-меліоративних умовах. 

В численних працях [11, 12, 13, 15, 44, 135, 136, 142, 143 та ін.] автори 

відмічають, що в результаті зменшення площ зрошуваних земель та інтенсивності 

їх поливу, екстенсифікації землеробства на масивах зрошення півдня України в 

останні роки спостерігається тенденція до поступової ренатуралізації 

ландшафтно-екологічної ситуації та реградації іригаційно-змінених ґрунтів, 

особливо чорноземів. Поступово відновлюються морфолого-генетичні ознаки і 

властивості ґрунтів, які є характерними для богарних умов. В той же час на 

ділянках подальшого зрошення, в умовах невідповідної агромеліоративної 

культури, меліоративний стан ґрунтів продовжує погіршуватись, що призводить 

до розвитку нових ландшафтно-геохімічних та ґрунтотворних процесів, і, 

відповідно, до поступової зміни окремих показників стану ґрунту. Зокрема, 

сольових характеристик, складу ґрунтового розчину та ГВК, показників 

гумусованості та агрофізичного стану. Так, в ґрунтах вододільних масивів 

посилюється винесення солей із верхніх горизонтів профілю, особливо в 

холодний період. В той же час, ґрунтово-підґрунтова товща геохімічно-залежних 

ландшафтів вирізняється дещо вищим вмістом легкорозчинних солей. На ділянках 

продовження зрошення типовими залишаються процеси сезонно-зворотної 

міграції-акумуляції солей з тенденцією до поступового її затухання. Вказаний 

режим динаміки засоленості характерний і для ґрунтів, що тривалий час 

знаходяться в постіригаційному режимі. В останні 20 років очевидною стала 

тенденція до дегуміфікації чорноземів території дослідження, що в значній мірі 

пояснюється домінуванням у структурі посівних площ зернових, соняшника та 

ріпаку без внесення необхідних норм органічних та мінеральних добрив. 

Дослідження катіонно-обмінної здатності чорноземних ґрунтів Північно-

Західного Причорномор'я показали, що в умовах продовження поливів склад ГВК 
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та вміст поглинуто-обмінного натрію у верхніх горизонтах залишаються майже не 

змінними з тенденцією до зростання вмісту поглинутого натрію з глибиною по 

профілю та збільшенням потужності іригаційно-осолонцьованого горизонту. Із 

припиненням поливів чорноземів в останні роки активізуються процеси їх 

природного розсолення-розсолонцювання атмосферними водами. Особлива увага 

при зрошенні приділяється зміні показників агрофізичного стану (щільність 

будови, повітроємкість, структурний стан), особливо при поливі водами 

підвищеної мінералізації натрієвого хімізму чи підвищеної лужності. Припинення 

зрошення призводить до покращення показників агрофізичного стану, 

спостерігається їх розущільнення, покращується структура тощо [179].   

В останні роки досить швидкими темпами поширюється використання 

альтернативних технологій зрошення – мікрозрошення (мікродощування, 

мікроструйне і дрібнодисперсне дощування, краплинне зрошення, з наземним і 

підземним розміщенням поливних водоводів), при якому подача води 

здійснюється локально – в зону найбільш інтенсивного розвитку кореневої 

системи вирощуваних культур. Запровадження альтернативних технологій, 

зокрема краплинного зрошення, пов’язано з наявністю значної кількості переваг:  

− економія води, електроенергії, добрив; 

− збільшення урожайності сільськогосподарських культур (на 30-50%) при 

значному покращенні якості продукції; 

− забезпечення оптимальних витрат води і добрив відповідно до 

фізіологічних особливостей рослин на основі створення сприятливого водного і 

поживного режиму ґрунтів; 

− відсутність поверхневого стоку, що виключає можливість ерозії ґрунтів і 

підняття ґрунтових вод; 

− зменшення витрат на будівництво, експлуатацію і технічне 

обслуговування систем тощо [112, 120].  

Враховуючи зазначені переваги, в теперішніх умовах відбувається постійне 

збільшення площ зрошення за рахунок альтернативних технологій. Особливо 

інтенсивно впродовж 2005-2015 рр., зокрема на території Одеської області, площі 
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поливу з використанням краплинного зрошення виросли більше ніж в 10 р. 

Обсяги введення нових площ з 2009 р. складають близько 600 га/рік [99].  

Сучасні дослідження впливу краплинного зрошення на показники стану 

чорноземів проводились на землях в межах Нижньодністровської зрошувальної 

системи (Я. М. Біланчин, Є. Н. Красєха, О. І. Цуркан, П. І. Жанталай, 

М. Й. Тортик, М. С. Яременко та ін.). В результаті проведених обстежень 

встановлено, що чорноземи території дослідження є незасоленими. Сольовий 

режим характеризується тенденцією до вилуговування водорозчинних солей за 

межі верхнього шару під впливом поливів прісною водою і атмосферних опадів. 

При краплинному зрошенні спостерігається зниження рівня pH в шарі ґрунту 0-50 

см порівняно з богарою, змінюється ступінь карбонатності – знижується лінія 

закипання від HCl з 43 см на богарі до 50-54 см на зрошуваних ділянках. 

Змінюється склад увібраних катіонів та знижується ємність катіонного обміну. 

Спостерігається тенденція до збільшення ступеня гуміфікації органічної 

речовини, особливо при підґрунтовому поливі. Досліджено, що поверхневе 

краплинне зрошення призводить до збільшення вмісту мулистої фракції: з 

поверхні вміст зменшується, а з 50 см поступово збільшується до породи. В 

цілому ґрунти характеризуються задовільною структурою з високим вмістом 

агрономічно-цінних агрегатів. Запровадження поверхневого краплинного 

зрошення призводить до зміни агромеліоративного стану чорноземів та зростання 

варіабельності показників їх родючості. Застосування краплинного зрошення є 

істотним чинником підвищення врожайності вирощуваних культур. Урожайність 

на території дослідження за період вивчення становила: томатів – 70 т/га, цибулі 

ріпчастої – 100 т/га, перцю солодкого – 50 т/га. Погіршення агромеліоративного 

стану вимагає удосконалення технології вирощування сільськогосподарських 

культур з впровадженням поверхневого краплинного зрошення. У зв’язку з 

вищезазначеною інформацією встановлено, що зрошення чорноземів потребує 

регулярного контролю динаміки складу та властивостей ґрунтів, якості 

зрошувальної води для недопущення погіршення агромеліоративного стану та 

втрати родючості [165, 167, 178]. 
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Матеріали багаторічних досліджень відображені в значній кількості 

наукових праць, монографій та публікацій в періодичних виданнях. Так, в 

колективних монографіях «Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної 

системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість» [48] та «Чорноземи 

масивів зрошення» [179] на основі детального аналізу стану зрошуваних земель 

викладено матеріали багаторічного дослідження ґрунтотворних процесів у 

чорноземах масивів зрошення Одещини як в умовах зрошення дощуванням, 

затопленням під культуру рису та краплинного способу поливу, так і припинення 

зрошення в останні 20 років та постіригаційної еволюції ландшафтів і ґрунтів. 

Подається оцінка сучасного агромеліоративного стану ґрунтів і земель масивів 

зрошення та тенденції їх сучасної еволюції. Авторами обґрунтована система 

управління ґрунтово-меліоративною ситуацією, розроблені заходи щодо охорони, 

раціонального використання та підвищення родючості чорноземних ґрунтів, 

поширених на масивах зрошення. Зокрема, пропонується система зрошуваного 

землеробства, яка розроблена на засадах ресурсозбереження та охорони 

навколишнього середовища. 

Отримані результати досліджень ґрунтово-меліоративного напряму мають 

важливе теоретичне та практичне значення, оскільки вченими вперше 

обґрунтовано концептуально-методичні засади моніторингу та оцінки сучасного 

агромеліоративно-ресурсного стану ґрунтів масивів зрошення; організована 

мережа довгострокового моніторингу; розроблені та вдосконалені основи 

агроекологічної концепції зрошення чорноземів в сучасних господарсько-

меліоративних умовах; організовані дослідження впливу краплинного зрошення 

на показники стану чорноземів тощо. 

Ґрунтово-картографічний напрям. Ініціальне грунтотворення. Поряд із 

дослідженням проблем, пов’язаних із зрошенням, все більш важливого значення 

набуває ґрунтово-картографічний напрям. В сучасних умовах грунтове 

картографування базується не лише на даних космічної зйомки, з використанням 

архівної картографічної інформації та цифрових моделей рельєфу, а й на 
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додаткових матеріалах дистанційного зондування Землі та геоінформаційних 

системах. 

Зокрема, у 2003 р. було розпочате вивчення ґрунтів і ґрунтового покриву о. 

Зміїний (Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський, І. В. 

Леонідова) [42, 43]. На основі досліджень було проведено зонування поверхні 

острову за станом ґрунтово-рослиного покриву, ступеня антропогенного впливу і 

перетворення, що стало передумовою картографування ґрунтового покриву і 

неґрунтових утворень. У 2009 р. вперше створена ґрунтова карта території 

о. Зміїний масштабу 1:2000, на якій виділено контури 12 найменувань 

чорноземних ґрунтів та їх поєднань в межах 5 геоморфогенно-гіпсометричних 

рівнів поверхні острова. На основі проведення оцінки стану ґрунтів виділено 

чотири градації в залежності від ступеня антропогенного впливу і перетворення та 

укладено карту-схему оцінки стану ґрунтів і ґрунтового покриву. Встановлено, 

що домінують нормальний (природно зумовлений) та антропогенно слабко-

змінений стани ґрунтів і ґрунтового покриву, що забезпечується заповідним 

режимом території та наявним покривом степової рослинності. Найбільш змінені 

й перетворені поверхня і ґрунти на території колишніх військово-оборонних 

об’єктів, сучасної житлової забудови, виробничо-управлінської інфраструктури, 

складів нафтопродуктів та непридатної для використання техніки, забруднення 

нафтопродуктами, побутовим сміттям та відходами. Розроблено рекомендації 

щодо організації раціонального природокористування, які б забезпечили 

збереження і функціонування унікальної степової природи і ґрунтів острова [26, 

42, 68]. Основні результати досліджень ґрунтів і ґрунтового покриву острова, 

чинники і географія їх утворення відображені в монографії «Острів Зміїний. 

Абіотичні характеристики» [102] та в численних публікаціях періодичних видань 

[16, 17, 20, 27, 134]. 

У 2012-2014 рр. проведено роботи з дослідження і картографування 

ґрунтового покриву Нижньодністровського національного природного парку 

(Я. М. Біланчин, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов, К. М. Усачова та ін.), за 

результатами яких вперше створено ґрунтову карту території НДНПП масштабу 
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1:50000. На карті виділено 8 найменувань поєднань і комплексів алювіальних, 

дернових і лучних, лучно-болотних та болотних ґрунтів, солончаків і солонців у 

межах заплавно-плавневого рівня поверхні та чорноземів різного ступеня 

еродованості-порушеності на берегах долини нижнього Дністра. Перспективним 

продовженням є подальше поглиблене вивчення генетичної природи та 

визначення якості еколого-біопродуктивного стану ґрунтів території парку як 

особливо значимого компонента його унікальної екосистеми [23].  

При складанні грунтових карт в сучасних умовах використовуються ГІС-

технології, які  сприяють полегшенню операцій зі збирання, обробки і зберігання 

просторової інформації, процедур картування, мінімізуючи ймовірність 

виникнення помилок і цим самим сприяють полегшенню процесу ухвалення 

рішень щодо раціонального землекористування [28]. 

Ґрунтово-екологічні та моніторингові дослідження. У зв’язку з 

інтенсивним розвитком урбанізації за останні десятиріччя, умови 

ґрунтоутворення, відповідно, і властивості ґрунтів суттєво змінились, що в 

результаті негативно впливає на здоров’я та життя людини. Саме тому виникла 

необхідність у проведенні поглиблених ґрунтово-екологічних досліджень, які 

були спрямовані в основному на вивчення вмісту важких металів та фтору у 

ґрунтах Північно-Західного Причорномор'я. В монографії В. І. Тригуб «Фтор у 

чорноземах південного-заходу України» автор відобразила результати досліджень 

вмісту і динаміки фтору в системі «природні води – ґрунти – рослини». На основі 

досліджень встановила географо-генетичні закономірності поширення і 

антропогенного накопичення фтору в чорноземах південних (модальних, 

міцелярно-карбонатних, в тому числі зрошуваних і незрошуваних), ґрунтових і 

поверхневих водах. Визначила, що вміст фтору у ґрунтах, його надходження в 

рослини і ґрунтові води зумовлене гранулометричним і мінералогічним складом, 

вмістом гумусу і карбонатів, величиною рН. Важливим фактором диференціації 

території за вмістом валового та водорозчинного фтору в ґрунтах є зрошення і 

хімічна меліорація чорноземних ґрунтів. Крім того, функціонування підприємств 

хімічної промисловості, зокрема з виробництва фосфорних добрив, зумовлює 
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наявність техногенно-забруднених фтором ґрунтів, що проявляється в 

максимальному накопиченні валових і особливо водорозчинних форм фтору 

[143]. Останніми роками були проведені дослідження фтору в системі «природне 

середовище – людина», зокрема на території Одещини. В наукових публікаціях 

означеної тематики виділені основні джерела надходження фтору в організм 

людини, встановлена кореляційна залежність між показниками вмісту фтору в 

питних водах та показниками поширеності стоматологічних захворювань серед 

населення регіону. Авторами запропоновані заходи щодо запобігання масовому 

захворюванню – фторування та дефторування, а також вказано на доцільність 

проведення моніторингу питних вод з метою попередження розвитку 

стоматологічних захворювань в області [140, 141,186, 187]. 

В умовах інтенсивного впливу антропогенного фактору посилюється увага 

до екологічної ситуації, що склалася у містах. Відображення загальної ситуації 

неможливе без урахування показників стану і властивостей ґрунтів, оскільки 

останні є найбільш консервативними компонентами ландшафту, достовірними 

індикаторами загального стану території. Внаслідок токсичних викидів 

підприємств, забруднення будівельним матеріалом і побутовим сміттям ґрунти 

міста мають відмінні від природних ґрунтів властивості, іншу структуру, 

змінений профіль тощо. Міські ґрунти утворюються під впливом тих же факторів 

ґрунтоутворення, але при обов'язковій присутності антропогенного фактору. 

Виконуючи важливі середовище-формуючі функції, ґрунт змінює хімічний склад 

атмосферних опадів і підземних вод, є універсальним біологічним сорбентом, 

постачальником і регулятором вмісту    ,   ,    в повітрі. Екологічні та 

ґрунтово-екологічні дослідження міських і приміських територій відображені в 

працях Є. Н. Красєхи, Я. М. Біланчина, В. І. Тригуб [4, 5, 25, 47, 130, 140, 186, 187, 

189, 190].  

Як зазначалось вище, в 1994-1995 рр. була організована мережа 

довготривалого ґрунтово-екологічного спостереження на масивах 

Нижньодністровської, Татарбунарської, Дунай-Дністровської, Червоноярської і 

Виноградівської зрошувальних систем та Мічурінської рисової системи. В 
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сучасних умовах продовжуються дослідження майже на всіх масивах зрошення – 

на початку і в кінці вегетаційно-поливного періоду, що забезпечує основні 

принципи моніторингових досліджень – безперервність та всебічність.  

Проте, наявна мережа довготривалого спостереження на території Одеської 

області – лише окремий приклад моніторингових досліджень. Сучасний стан 

ґрунтів та постійно зростаюче антропогенне навантаження зумовлюють 

необхідність проведення моніторингу в загальнодержавних масштабах. Так, з 

метою реалізації ЗУ «Про охорону земель» (19.06.2003 № 962-IV) [50] та ЗУ «Про 

Державний контроль за використанням та охороною земель» 

(від 19.06.2003 № 963-IV) [50] був прийнятий наказ «Про затвердження 

положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення» (від 26.02.2004 № 51) [115], згідно якого моніторинг ґрунтів на 

землях сільськогосподарського призначення проводиться з метою своєчасного 

виявлення змін стану ґрунтів, їх оцінки, відвернення наслідків негативних 

процесів, розроблення науково обґрунтованих систем землеробства і 

агротехнологій. У відповідності до Положення система моніторингу базується на 

основі використання існуючих організаційних структур суб’єктів системи 

моніторингу і функціонує на основі організаційного, нормативного, науково-

етодичного та інформаційно-аналітичного забезпечення [115]. На жаль, на 

теперішній час в Україні відсутня розвинена інфраструктура моніторингу. 

Незважаючи на те, що дослідження й були проведенні (хоча в не повному обсязі) 

наявними науково-дослідними організаціями, все ж отримана інформація не має 

системного характеру і відображається лише у відомчих базах даних, до того ж 

переважно на паперових носіях, що не дає можливості повноцінно 

використовувати наявну інформацію, оцінювати та прогнозувати стан земельних 

ресурсів.  

Дослідження з теорії ґрунтознавства, еколого-географічного та 

екофілосовського спрямування. Велике значення у дослідженнях теоретичних і 

методологічних основ ґрунтознавства, розробки заходів охорони, методології і 

методів моніторингу, прогнозу розвитку ґрунтово-географічних досліджень тощо 
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мають праці професора Є. Н. Красєхи. Серед останніх робіт вченого вирізняються 

фундаментальні роботи: «Пространственная организация почвенного покрова» 

[55], «Методология почвенных эколого-географических исследований и 

картографии почв» [54], «Картографування ґрунтового покриву» (2003) [110], 

«Чинники ґрунтоутворення» (2007) [109], «Педосфера Земли» (2010) [53], 

«Біогеографія з основами екології» (2012) [57], «Введение в экологическую 

этику» [56], «Степи України» [59], «Степи України: матеріали до історії 

колонізації краю Російською Імперією» [60] та публікації в періодичних виданнях 

[58, 61, 63 та ін.]. В зазначених працях автором обґрунтовується концепція 

просторово-часової організації педосфери з філософсько-методологічної точки 

зору. Визначаються умови раціонального використання земельних ресурсів, їх 

охорони, прогнозу можливих змін при інтенсивному впливі антропогенного 

чинника з урахуванням екологічних функцій в умовах панування уявлення про 

педосферу як функціонально-цілісну просторово-часову систему. Розкривається 

поняття структури ґрунтового покриву (СГП), розглядаються порівняльно-

географічний, природно-історичний та геосистемний підходи у її вивченні, 

обґрунтовується напрям топології ландшафтів, який включає дослідження 

просторової організації ґрунтового покриву на топологічному рівні, вивчення 

особливостей функціонування і динаміки СГП. Висвітлюються окремі питання 

картографування СГП, ґрунтового районування, моніторингу тощо.  

Високоінформативною є праця «Педосфера Земли» [53] в якій науковцями, 

окрім теоретико-методологічних питань вивчення просторової організації 

ґрунтового покриву була уточнена концепція визначення поняття «педосфера», 

основні положення якої полягають в наступному: «педосфера – это 

поверхностная оболочка Земли, в которой пересекаются и взаимодействуют все 

или почти все потоки вещества и энергии, поступающие на поверхность суши: 

экзогенные и эндогенные, абиотические и биотические, природные и 

антропогенные, с особым уровнем организации материи, который определяет 

формирование в зоне контакта литосферы, атмосферы и гидросферы при 

активном воздействии живых организмов биокосных естественноисторических 
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тел – почвенного и подпочвенного экоярусов биосферы, характеризующихся 

целым рядом биосферных функций, важнейшей из которых является обеспечение 

и возобновление биопродуктивности» [цит. за 53].  

Одним із важливих досліджень в рамках зазначеного напряму є екологічна 

етика, яка є відносно новим напрямом екофілософської думки як в Україні, так і 

за кордоном. Екологічна етика як наукова галузь орієнтуючи на збереження 

природного і людського буття, пропонує різноманітні підходи у вирішенні 

кризової ситуації сучасності, своєрідної глибокої кризи культури, що втілює в 

собі весь комплекс взаємодії людей один з одним, суспільства з природою. В 

праці «Введение в экологическую этику» [56] автор висвітлив суть і основні 

положення зазначеної галузі в уявленнях сучасних екофілософів та розкрив 

історію екофілософської думки. 

Історичний напрям. Загальновідомо, що розуміння сучасного стану науки, 

в тому числі й ґрунтознавчої, перспектив її подальшого розвитку можливе за 

умови знання еволюції наукової думки, що вимагає глибокого і неупередженого 

вивчення минулого. В своїх працях вчені (Є. Н. Красєха, Я. М. Біланчин, 

В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька та ін.) аналізують і систематизують 

нагромаджений науково-практичний досвід організації та реалізації досліджень з 

метою виокремлення малодосліджених та невідомих фактів ґрунтово-

географічних досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я; 

повертають імена давно забутих або маловідомих вчених, роботи яких 

залишаються майже недоступними широкому колу науковців, оскільки 

відображені на сторінках окремих застарілих видань; висвітлюють сучасний стан 

ґрунтознавчої науки і практики досліджень, зазначають перспективи їх 

подальшого розвитку. Наявні праці показуютьвисвітлюють вплив історичних та 

соціокультурних подій на формування наукової думки та висвітлюють основні 

напрями ґрунтово-географічних досліджень на різних етапах розвитку науки 

[1,10, 58, 59, 60, 61, 97, 112, 113, 114,145-154].  

Ґрунтово-ерозійний напрям. Як зазначалося вище, в стінах університету 

була сформована ще одна школа – одеська школа теоретичного і прикладного 
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ерозієзнавства, з безпосереднім засновником та керівником професором 

Г. І. Швебсом. 

Представники вказаної наукової школи вивчали широке коло актуальних 

проблем ерозієзнавства. Серед досліджень, започаткованих Г. І. Швебсом, які 

отримали подальший науковий розвиток в роботах О. О.Світличного, 

С. Г. Чорного, Ф. М. Лисецького, М. І. Ігошина та інших на базі нових 

експериментальних даних, теоретичних досліджень та сучасних 

геоінформаційних технологій, вирізняються:  

− математичне моделювання ерозійних процесів;  

− використання геоінформаційних систем і технологій в ерозієзнавстві.  

− ерозія зрошуваних ґрунтів – результатом яких є розробка теоретичних, 

методичних і прикладних аспектів ерозії на зрошуваних землях; 

− протиерозійна стійкість ґрунтів – запропонована методика польового 

визначення протиерозійної стійкості ґрунтів, виявлені відмінності в 

протиерозійній стійкості зрошуваних та цілинних земель у порівнянні з орними, 

що пов’язані із трансформацією властивостей ґрунтів, які визначають її 

протиерозійну стійкість; 

− допустимі норми ерозії – накопичені теоретичні та емпіричні матеріали 

дозволили обґрунтувати допустимі норми ерозії з урахуванням експозиції схилів, 

ступеня еродованості ґрунтів, рівня агротехніки вирощуваних культур, 

використання зрошення тощо; 

− модель раціонального використання ресурсів ґрунтової родючості і 

проблеми оптимізації землекористування в умовах розвитку ерозійних процесів; 

− ландшафтно-адаптивні системи землеробства тощо [124]. 

Як зазначають автори праці «Ерозієзнавтсво: теоретичні і прикладні 

аспекти» метою раціонального землекористування на схилових землях є 

автохтонний тренд ґрунтоутворення, при якому швидкість утворення гумусового 

горизонту має бути більшою за швидкість ерозії. Лише при таких умовах 

швидкість ґрунтоутворення є допустимою нормою ерозії. У той же час, виникає 

складна проблема – визначення швидкості утворення гумусового горизонту, що 



167 
 

пов’язано в першу чергу з невеликими значеннями даної величини (частки 

міліметра на рік) та неможливістю точного урахування при таких вимірах 

сучасних величин ерозії, швидкість якої перевищує темпи утворення ґрунту [124, 

с. 223]. Лише на основі емпіричних досліджень були встановлені норми 

допустимої ерозії ґрунтів з урахуванням комплексу факторів, що впливають на 

них. В результаті проведених наукових пошуків був встановлений 

ґрунтозахисний та ґрунтовідновлювальний потенціал безстокового зрошення, 

розроблені рекомендації щодо технологій поливу схилових еродованих ґрунтів та 

розробки дослідної зрошувальної ділянки з контурно-меліоративною організацією 

території. Ґрунтозахисна система контурно-меліоративного землеробства 

заснована на контурній організації території, що включає водорегулювальні 

пристрої у вигляді валів, валів-канав, канав з мульчею, водонакопичувачів, 

водоскидів та інші засоби регулювання поверхневого стоку. Обов’язковою 

умовою такої системи є врахування регіональних особливостей господарської 

діяльності, існуючих тенденцій щодо використання території в цілому. Крім того, 

контурна  організація території повинна враховувати контури природних 

територіальних комплексів і забезпечити наближення до горизонталей рельєфу 

меж агроландшафтів, робочих ділянок, полів сівозмін, а також лінійних 

ґрунтоохоронних заходів і рубежів [124, с. 227]. Впровадження вказаної системи 

вимагає відповідної науково-технічної основи, спеціальної сільськогосподарської 

техніки та висококваліфікованих працівників, забезпечення якими в умовах 

сучасної економічної ситуації є не можливим.   

Основні напрями наукових досліджень ерозії ґрунтів виконуються 

викладачами кафедри фізичної географії і природокористування і пов’язані з 

поглибленим вивченням просторово-часової динаміки чинників схилового 

ерозійного процесу, в тому числі під впливом різного ступеня антропогенного 

навантаження, подальшим вдосконаленням методів розрахунку і прогнозу змиву 

ґрунту, а також активного використання сучасних геоінформаційних (ГІС) 

технологій просторово-часового аналізу і моделювання [118, 119, 121, 126, 127 та 

ін.]. 
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Варто відмітити, що вченими вперше обґрунтовані можливості 

використання технічних засобів при обґрунтуванні використання ерозійно-

небезпечних земель, які в поєднанні з детальним аналізом теоретичних і польових 

досліджень просторової структури факторів ерозійного процесу (стокоутворення, 

гідрометеорологічного фактора зливового змиву ґрунтів, структури силового 

стікання) дозволили суттєво розвинути просторове моделювання як ерозійних 

процесів так і протиерозійного проектування. 

Значний науковий доробок у розвиток ґрунтово-географічних досліджень на 

території Північно-Західного Причорномор'я робить Регіонільний центр 

інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень (Центр моніторингу) під 

керівництвом к.ф.-м. н. В. І. Медінця. Співробітники Центру моніторингу спільно 

із науковцями кафедри ґрунтознавства та географії ґрунтів, кафедри фізичної 

географії та природокористування і ПНДЛ-4 співпрацювали над вивченням 

вищезазначених проблем. За результатами досліджень опублікована низка праць, 

що висвітлюють сучасний стан природного середовища Північно-Західного 

Причорномор'я [7, 9, 21, 22, 23, 24].   

Зазначені вище матеріали, засвідчують, що ґрунтово-географічні 

дослідження на всіх етапах розвитку в стінах Одеського університету були 

глибокими та різнобічними. Сформовані дві наукові школи, які тісно 

співпрацюють між собою над пріоритетними напрямами досліджень. Результати 

наукових пошуків збагатили ґрунтознавство новими фактами і матеріалами для 

пізнання походження, поширення, класифікації ґрунтів, закономірностей їх 

еволюції як в природних, так і в антропогенно-змінених умовах. 

Становлення та розвиток науково-навчального центру в Одеському 

державному аграрному університеті тісно пов’язано з Новоросійським (нині 

Одеським національним). Ініціатором і безпосереднім організатором якого, як 

зазначалося вище, був О. Г. Набоких. З 1921 р. новостворена кафедра 

ґрунтознавства працювала під керівництвом Г. І. Танфільєва. Із курсу 

ґрунтознавства студентам читали лекції з морфології, географії, класифікації і 

бонітування ґрунтів, вивчали взаємозв’язок між ґрунтами і рослинністю. Головна 
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увага приділялась вивченню чорноземних ґрунтів, їх різновидів, досліджувались 

властивості, походження, поширення і сільськогосподарське використання. З 

часом коло досліджуваних проблем розширилось і вже в шістдесятих роках ХХ 

століття кафедра ґрунтознавства і науково-дослідний сектор інституту 

виконували великі обсяги агрохімічних обстежень ґрунтів півдня України. Як 

зазначалося вище, в 1975 р. була створена кафедра меліорації і ґрунтознавства, 

яка 2009 р. була об’єднана з кафедрою земельного кадастру на факультеті 

землевпорядкування. 

Серед сучасних напрямів, що досліджуються вченими Одеського аграрного 

університету вирізняються: 

− еколого-меліоративні проблеми зрошуваного землеробства і 

постзрошуваного землеробства півдня України на території Дунай-Дністровської, 

Татарбунарської, Нижньодністровської зрошувальних систем (В. І. Михайлюк, 

В. М. Кириленко, Л. А. Щетінікова та ін.) [86, 89]; 

− ґрунти заплав малих та середніх річок Північно-Західного 

Причорномор'я: екологія, ґенеза, систематика, властивості, використання 

(В. І. Михайлюк) [77, 78, 84]; 

− агроекологічне обґрунтування технології вирощування сільсько-

господарських культур на півдні України (В. Ф. Голубченко, Н. І. Лядова) [34-37 

та ін.]; 

− розробка наукових засад ефективного використання і охорони земель в 

південно-західному регіоні України (В. І. Михайлюк, О. О. Ожован) [100, 101].  

Так, досліджуючи ґрунти заплав малих та середніх річок Північно-Західного 

Причорномор'я професор В. І. Михайлюк на основі системного підходу, 

поєднання концепцій елементарних ґрунтових процесів (ЕГП) і еволюції ґрунтів з 

ландшафтно-геохімічним аналізом визначив механізми і географічні особливості 

функціонування ландшафтно-геохімічних і елементарних ґрунтових процесів. 

Вчений запропонував схему профільно-генетичної класифікації ґрунтів (сімейства 

ґрунтів – літогенні групи ґрунтів – типи ґрунтів) відповідно якої виділені 

синлітогенні (алювіальні, делювіальні) і постлітогенні (позазаплавні) типи 
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ґрунтів. У долинно-заплавних ландшафтах Північно-Західного Причорномор’я 

визначив шість сімейств ґрунтів (стратоземи, лучноземи, глейоземи, злитоземи, 

солончаки і агроземи), які поділені на 18 типів ґрунтів, виділених на основі 

діагностичних горизонтів, що в поєднанні з іншими генетичними горизонтами та 

ознаками формують відповідні типи будови ґрунтових профілів. Звернув увагу на 

доцільність проведення діагностики поширених у вказаних ландшафтах ґрунтів і 

лабільних ґрунтових утворень на основі ґрунтової часової катени, яка представляє 

собою певний ґрунтовий ареал, де циклічно або поступально ґрунт змінюється 

таким чином, що виникає необхідність зміни його класифікаційної належності. 

Встановив, що основу комплексу ЕГП долинно-заплавного ґрунтоутворення 

на території Північно-Західного Причорномор'я складають гумусоутворення і 

гумусонакопичення, засолення, осолонцювання, глеєутворення і злитизація. 

Найбільш потужним фактором диференціації ґрунтового покриву є галогенез, що 

проявляється в різних типах і ступенях соленакопичення і залежить від зонально-

кліматичних та геоморфолого-геологічних умов долинно-заплавних ландшафтів. 

Основним типом соленакопичення для найбільш поширеного діапазону 

мінералізації підґрунтових вод (3-25 г/л) і звичайних для заплав засолених ґрунтів 

є хлоридно-сульфатний. При цьому для підґрунтових вод характерний магнієво-

натрієвий склад, а для ґрунтів – кальцієво-натрієвий. Найпоширенішою і 

моногенетичною формою соленакопичення є утворення солончакуватих ґрунтів із 

сезонно-пульсуючим солевмістом і диференційованим за співвідношенням 
   

  
  

елювіально-ілювіальним сольовим профілем.  Зміна ж комплексу ґрунтових 

процесів і еволюція заплавних ґрунтів визначається характером і інтенсивністю 

антропогенного навантаження та генетичними особливостями ґрунтів [77].  

Землекористування у долинах річок повинно базуватися на еколого-

біосферній концепції відновлювального земле- і природокористування, 

застосуванні адаптивно-ландшафтних систем землеробства для збереження 

природного різноманіття ґрунтів і збільшення площ екологостабілізуючих угідь, 
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які функціонують за природними аналогами при мінімальному антропогенному 

впливі [77]. 

Результати багаторічних досліджень вченого відображенні в численних 

працях професора В. І. Михайлюка: «Генетико-агроэкологические последствия 

освоения пойменых болотных почв» [72], «Еколого-агромеліоративна 

класифікація заплавних земель і ґрунтів південного заходу України» [82], «Оцінка 

заплавних ґрунтів півдня України» [85], «Особливості ґрунтоутворення при 

осушенні алювіальних ґрунтів заплав малих річок південного заходу України» 

[84], «Географічні закономірності диференціації ґрунтового покриву заплав долин 

річок Північно-Західного Причорномор’я» [80], «Ґрунти долин річок північно-

західного Причорномор'я: екологія, ґенеза, систематика, властивості, проблеми 

використання» [73] та ін.  

Проте, вивчення особливостей заплавних ґрунтів є лише одним із широко 

кола ґрунтознавчих питань, вивченням яких займається професор. Серед 

пріоритетних напрямів вивчення В. І. Михайлюка слід також виділити: вплив 

зрошення на чорноземні ґрунти південного-заходу України [64, 74-76]; теоретичні 

питання генези, географії, екології ґрунтів та географічні особливості організації 

ґрунтового покриву степової зони [81, 85, 90]; історичні аспекти становлення та 

розвитку ґрунтово-географічних досліджень, зокрема в науковій діяльності 

засновника «одеської» школи ґрунтознавства О. Г. Набоких [83, 92]. 

Ґенезу, будову та екологію чорноземів південних залишково- та 

слабосолонцюватих Північно-Західного Причорномор'я, а також вивчення законів 

ґрунтоутворення в перехідних смугах між ґрунтово-географічними зонами вивчав 

Г. Б. Мороз. Одиницею вивчення смуги переходу від сухого до середнього Степу 

є педоекотон – динамічна просторово-часова ґрунтово-географічна система, що 

формується в зоні контакту окремих типів ґрунтів і характеризується відносно 

високими коливаннями властивостей та параметрів, внутрішньою неоднорідністю 

і функціональною зв’язністю елементів структури, серед яких зустрічаються як 

об’єкти суміжних педоекотоноформуючих тіл, так і специфічні для даного 

педоекотону властивості. З урахуванням концепції педоекотону була розроблена 
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модель ґрунтоутворення в перехідних смугах між ґрунтово-географічними 

зонами. Проведено розмежування Середнього та Сухого Степу на основі 

екотоніальної межі між чорноземами південними та темно-каштановими 

ґрунтами,  перехідна (буферна) смуга між якими визначена як середньо-

сухостеповий педоекотон, з поширеними залишково- і слабосолонцюватими 

чорноземами південними. Виходячи із ступеня контрастності, як міри 

класифікаційно-таксономічної значущості показників окремих властивостей 

досліджуваних ґрунтів, встановлено, що на рівні типу та підтипу діагностичними 

ознаками є потужність гумусового горизонту та гумусованого профілю, 

відношення гумінових і фульвокислот, а також параметри оптичної щільності 

гумінових кислот. На рівні роду та виду діагностичними являються глибина 

закипання від HCl, вміст гумусу та коефіцієнт відносної акумуляції гумусу 

(КВАГ). Серед основних властивостей середньо-сухостепового педоекотону 

виділяється континуальність (поділ на схожі за властивостями педоекотони) та 

дискретність (наявність центрів, що представляють собою сполучні території – 

екокоридори між екотоноформуючими системами) [93, 94].  

В останні десятиріччя наукові розробки вчених кафедри земельного 

кадастру ОДАУ пов’язані з розробкою агроекологічного обґрунтування 

технологій вирощування сільськогосподарських культур на півдні України. 

Загальновідомо, що найбільш висока продуктивність культур можлива при умові, 

якщо агрокліматичні умови вирощування будуть в найбільшій мірі відповідати 

біологічним вимогам культур, особливо це стосується сільськогосподарських 

культур, що вирощуються в умовах недостатнього зволоження. Проте, в сучасних 

умовах науковці часто відмічають екологічно необґрунтоване ведення 

сільськогосподарського виробництва, наслідком якого є значна втрата гумусового 

шару, розвиток ерозійних процесів, збільшення площ кислих і засолених ґрунтів, 

зменшення вмісту елементів живлення, забруднення залишками пестицидів, 

важкими металами, радіонуклідами тощо, що унеможливлює отримання високих і 

стабільних врожаїв.  
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Науково-практичні розробки науковців університету орієнтовані на 

екологічно-безпечне використання ресурсного потенціалу ґрунту, обґрунтування 

екологічної стійкості ґрунтів, шляхів вирішення біологізації агроекосистем і 

агроландшафтів з урахуванням сучасного стану земельних ресурсів, проведення 

прикладних досліджень з оптимізації поживного режиму ґрунтів під різні 

сільськогосподарські культури, забезпечення високоефективного і екологічно 

безпечного використання земельних ресурсів за рахунок оптимізації структури 

посівних площ, що відповідає найбільш повному використанню агрокліматичних 

ресурсів тощо [34-37]. 

Одним із важливих напрямів наукової діяльності, який особливо 

вирізняється в останні часи, є розробка наукових засад ефективного використання 

і охорони земель в південно-західному регіоні України. Основна мета даного 

напряму – вдосконалення теоретичних і методичних основ управління системою 

використання земельних ресурсів, встановлення ґрунтово-географічних 

закономірностей формування ґрунтового покриву на території Північно-Західного 

Причорномор'я, а також розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій 

сільськогосподарського виробництва на вказаній території. 

Основним напрямом наукових пошуків вчених Миколаївського 

національного аграрного університету є ґрунтово-ерозійний, який успішно 

реалізується під керівництвом професора С. Г. Чорного. Дослідження спрямовані 

на вивчення чинників водної ерозії, зокрема, протиерозійної стійкості ґрунтів 

півдня України та її трансформації під впливом антропогенного навантаження, 

зокрема зрошення. Вченими були розроблені нові методи досліджень та 

картографування просторового розподілу гідрометеорологічного чинника 

зливової ерозії на зрошувальних системах, визначений його внутрішньорічний 

розподіл та динаміка у зв’язку зі змінами клімату. Створена математична модель 

ерозії при дощуванні з визначенням ерозійно-допустимих поливних норм для 

чорноземів південних та каштанових ґрунтів. В дослідженнях значна увага була 

приділена й кількісним оцінкам швидкості ґрунтоутворення в умовах зрошення на 

схилах та розрахунку допустимих норм ерозії (основного критерію оптимізації, 
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що враховує співвідношення між розрахунковими темпами втрат ґрунту через 

ерозію та їх деякими критичними значеннями). З 2003 р. одним із напрямів 

наукової діяльності науковців Миколаївського університету стала й вітрова ерозія 

(дефляція). З метою вивчення сутності дефляції, факторів її виникнення, 

механізмів розвитку, інтенсивності дії, можливих наслідків та заходів боротьби 

були проведені детальні дослідження стійкості поверхні ґрунту до видування 

поверхневого шару, в першу чергу протидефляційної стійкості чорноземних та 

каштанових ґрунтів (здатності протидіяти руйнуванню під дією сильного пило-

вітряного потоку). Встановлено, що здатність ґрунту протистояти руйнівній дії 

сильних вітрів пов'язана з грудкуватістю ґрунту та зв'язністю агрегатів певного 

розміру, на що впливає не тільки обробіток ґрунту та сільськогосподарська 

культура, а й конкретні погодні умови. Визначено, що сучасні зміни клімату, 

збільшення середньої температури зим та мінливості погоди, зумовлюють 

зростання кількості переходів (до 50-70) впродовж зимових місяців через 0° С та 

зростання циклів «заморожування-танення» поверхневого шару ґрунту, які 

визначають грудкуватість в дефляційно-небезпечний період (лютий-травень). 

Саме в цей час спостерігається повна руйнація вітростійкої структури (через 25-

30 циклів «заморожування-танення»). Дослідження протидефляційної стійкості 

показали певну строкатість в просторовому розподілі даного показника, яка 

залежить від гранулометричного складу, вмісту карбонатів і органічної речовини 

у верхньому шарі ґрунту. Зокрема, була визначена низька здатність еродованих 

ґрунтів протистояти сильним вітрам та висока протидефляційна стійкість ґрунтів 

під зрошенням [175, 177].  

Важливим досягненням фахівців-ґрунтознавців Миколаївського 

університету є організація (за ініціативою вчених) національного інноваційного 

кластеру «Родючість ґрунтів», який об’єднав зусилля провідних вчених Інституту 

фізіології рослин та генетики НАН України, Державної наукової установи 

«Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України», 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Інститут 

землеробства південного регіону НААН України, Дніпропетровський 
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національний університет імені Олеся Гончара, Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова та Одеський державний аграрний університет. 

Згідно постанови НАН України №55 від 16.02.2011 р. «Про створення 

Національного інноваційного кластера «Родючість ґрунтів» [116] основною 

метою якого є забезпечення екологічної та продовольчої безпеки України за 

рахунок збереження та розширеного відтворення родючості ґрунтів. Одним із 

напрямів реалізації даних положень є створення системи захисту ґрунтів від 

вітрової ерозії з урахуванням сучасної трансформації структури посівних площ. В 

рамках інноваційного кластеру спільними зусиллями науковців на ключових 

ділянках були проведені дослідження з використанням геоінформаційних систем 

щодо інтенсивності проявів ерозійних процесів та їх впливу на швидкість 

ґрунтоутворення. В дослідження були впроваджені нові методи дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ), які сьогодні є необхідною умовою в процедурах 

картографування ґрунтів та моніторингу, зокрема в умовах інтенсивного розвитку 

деградаційних процесів (ерозії, засолення, осолонцювання, підтоплення тощо). 

Методи ДЗЗ є інструментом визначення складових ерозійної небезпеки, придатні 

до ідентифікації певних характеристик ґрунтів, рослинності та рослинних решток, 

рельєфу, метеокліматичних особливостей, стану ґрунтоохоронних заходів, 

особливостей обробітку ґрунту тощо. До ґрунтових характеристик, які можливо 

розрізнити вказаними методами, можна віднести такі: вміст гумусу, шорсткість 

ґрунтової поверхні, вологість, щільність будови ґрунту, показники структурно-

агрегатного складу, деякі параметри гранулометричного складу, глибина 

гумусованого профілю ґрунту, ступінь еродованості тощо. Вміст гумусу та 

гранулометричний склад ґрунту дистанційно визначаються за даними ДЗЗ у 

видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах. Агрофізичні показники в 

інфрачервоному та мікрохвильовому діапазонах. Решта складових ерозійної 

небезпеки визначаються методами ДЗЗ в оптичному, ближньому та середньому 

інфрачервоному діапазонах [156]. Використання нових технологій дало 

можливість отримати нові матеріали щодо ідентифікації ґрунтових властивостей 

методом дешифрування космознімків із супутника «Landsat-7». Основною 
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характеристикою в таких дослідженнях є спектральна відбиваюча здатність, яка 

визначається рядом ґрунтових параметрів, а саме: мінералогічним складом 

ґрунтоутворюючих порід, вологістю ґрунту, шорсткістю поверхні, вмістом 

гумусу, карбонатів, водорозчинних солей, сполук заліза, марганцю тощо [167, 

168]. 

Обробка даних здійснювалась з використанням геоінформаційних 

технологій, які дають можливість забезпечити сучасний рівень просторової 

оцінки та картографування ерозійної небезпеки, та є тим інструментом, що 

дозволяє дати повну картину будови, з точки зору ерозійної небезпеки, поверхні 

певної території, просторових особливостей гідрометеорологічного фактору 

ерозії, протиерозійної стійкості ґрунтового покриву та рослинності, а також 

використання земель у сільському господарстві [176, с. 74]. 

У межах реалізації положень кластерної програми були проведені вивчення 

технологій сільськогосподарського виробництва та їх ґрунтозахисної 

ефективності в умовах дефляційної небезпеки. Однією із таких технологій є 

система землеробства No-till («нульовий обробіток» або технологія «прямої 

сівби»), яка передбачає сівбу у необроблений ґрунт, коли з поверхні ґрунту після 

жнив не прибирають стерню та поживні залишки, а боротьбу з бур’янами 

проводять шляхом правильного підбору сівозмін та кваліфікованим 

застосуванням засобів захисту рослин [170, с. 38]. Дослідженнями встановлено, 

що вплив No-till на протидефляційні властивості ґрунту, пов'язаний не лише з 

механічною дією ґрунтоброблювальних знарядь, а й з властивостями рослинних 

решток, які залишаються на поверхні або заробляються в ґрунт; з впливом 

обробітку ґрунту на мікробіологічну діяльність; з термінами впровадження 

обробітку, метеорологічними умовами конкретного року тощо, внаслідок чого 

складно дати однозначний висновок щодо позитивного чи негативного впливу 

вказаної технології на протидефляційні властивості ґрунту. У зв’язку з тим, що на 

ділянках в 2,5-24 раза збільшилась кількість органічних решток, збільшилось 

проективне покриття поверхні ґрунту, відповідно зросла загальна 

протидефляційна спроможність агроландшафту [170]. Поряд з цим, фахівці 
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озвучують застереження, які пов’язані із зростанням забур’яненості посівів на 

неорних полях, зростання ущільненості ґрунту і, як наслідок, зростання 

поверхневого стоку і водної ерозії ґрунту, що зумовлює необхідність додаткових 

енергетичних затрат, що компенсує економію основних витрат. Науковці 

зазначають, що позитивні зміни можуть з’явитись після використання технології 

більше 10 років, коли будуть реалізовані всі задекларовані переваги нової системи 

вирощування сільськогосподарських культур: економічні (економія витрат на 

паливно-мастильні матеріали, оплату праці тощо), агрономічні (покращення 

водного режиму ґрунту, особливо в недостатньо зволожених районах), екологічні 

(зменшення викидів    ,  зменшення деградації ґрунтів тощо) [170].   

Результати наукових пошуків, проведених за участі та під безпосереднім 

керівництвом С. Г. Чорного висвітлені в монографіях «Схилові зрошувані 

агроландшафти: ерозія, ґрунтоутворення, раціональне використання» (1996 р.) 

[172], «Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты» (2004 р., написана 

у співавторстві з О. О. Світличним та Г. І. Швебсом) [124], «Наукові та прикладні 

основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні» (2010 р., співавторство з 

С. А. Балюком, Д. О. Тимченко, М. М. Гичкою) [3], «Современные проблемы 

эрозиоведения» (2012 р., співавторство з Ф. М. Лисецьким та О. О. Світличним) 

[69] та численних публікаціях вітчизняних та закордонних періодичних видань.  

В 2006 р. в межах Миколаївського університету був створений Навчально-

науково-практичний центр, що охоплює майже 1340 га сільськогосподарських 

угідь. На базі центру проводяться науково-дослідні роботи, впроваджуються 

інноваційні проекти та технології за різними напрямами досліджень. Зокрема, 

дослідження з вивчення способів обробітку ґрунту, систем удобрення, 

удосконалення агротехнічних заходів вирощування окремих культур в 

стаціонарному та короткострокових дослідах, дослідження з вивчення сівозмін, 

які проводяться під керівництвом д.с.-г.н., професора В. В. Гамаюнової. Значної 

уваги в своїх дослідженнях В. В. Гамаюнова приділяє вивченню сучасного стану 

родючості ґрунтів степової зони України та шляхам її відтворення, способам  

оптимізації гумусового стану в умовах використання ґрунтів під різні 
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сільськогосподарські культури, впливу режимів зрошення та удобрення на 

поживний режим чорноземних та темнокаштанових ґрунтів, поширених на 

території Північно-Західного Причорномор'я.  

Гамаюновою В. В. розроблені теоретичні основи зміни головних показників 

родючості тривало зрошуваного темно-каштанового ґрунту. Визначено 

оптимальний вміст елементів живлення у ґрунті для основних культур зони 

зрошення півдня України, за якого можна отримувати високі врожаї. Це дало 

можливість розробити істотно нову ресурсозберігаючу систему удобрення, яка 

при скороченні рекомендованих доз добрив на 30-45% забезпечує одержання 

запланованих урожаїв і збереження родючості ґрунту [30, с. 134].  

В працях професор В. В. Гамаюнова акцентує увагу на постійно зростаючій 

проблемі раціонального використання ґрунтів, особливо чорноземних. Серед 

основних причин зниження продуктивності зазначених ґрунтів науковець 

відмічає інтенсивне їх використання в сільськогосподарському виробництві та 

різке скорочення застосування органічних та мінеральних добрив і, як результат, 

зниження запасів гумусу, погіршення водно-фізичних, фізико-хімічних і 

біологічних властивостей. Вихід з даної ситуації В. В. Гамаюнова вбачає в 

оптимізації норм застосування необхідних добрив та системи обробітку ґрунту. 

Особливо це стосується зрошуваних ґрунтів, де використання органічних добрив 

є важливою умовою збереження водно-фізичних властивостей ґрунтів та 

позитивного впливу на родючість ґрунту (напівперепрілий перегній, солома 

зернових колосових культур, сидерати та інші види органічних добрив) [33]. 

Впродовж останніх років під керівництвом В. В. Гамаюнової проводяться 

дослідження з розробки ресурсозберігаючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. На цій основі розроблялись і вдосконалювались 

прийоми збереження та підвищення родючості ґрунтів в умовах краплинного 

зрошення, проводилось порівняння впливу різних способів поливу на особливості 

ґрунтоутворювального процесу. Результати багаторічних досліджень свідчать, що 

формування високих врожаїв сільськогосподарських культур можливе за умови 

взаємодії двох факторів – добрив та зрошення, які ізольовано один від одного не 
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можуть забезпечити отримання максимальних рівнів урожайності. Вміст 

основних елементів живлення залежить від систематичного їх застосування під 

кожну культуру сівозміни з добривами, без компенсації яких ґрунт поступово 

збіднюється. В оптимальних умовах живлення рослин, поливна вода 

використовується значно ефективніше на формування одиниці врожаю, ніж при 

недостатньому рівні забезпечення. Тобто, запланований рівень врожайності 

можливо досягти за умови внесення розрахункових доз добрив з урахуванням 

фактичного вмісту елементів живлення в ґрунті та дотримання всіх складових 

компонентів агротехніки вирощування сільськогосподарських культур [30]. 

 В цілому, науковці Миколаївського національного аграрного університету 

(С. Г. Чорний, О. М. Хотиненко, Л. М. Гирля, О. В. Письменний, Н. М. Абрамова, 

В. В. Гамаюнова та ін.) вирішують широке коло проблем пов’язаних із 

застосуванням нових технологій меліорації чорноземних та темно-каштанових 

ґрунтів, визначенням якості поливних вод, ресурсозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур, вивченням процесів водної та 

вітрової ерозії, впровадженням у використання широкого спектру інноваційних 

методів досліджень, що дозволяють оперативно оцінювати стан 

сільськогосподарських угідь та ступінь їх деградації, проводити моніторинг 

основних властивостей ґрунтів тощо. 

Наукова школа, сформована С. Д. Лисогоровим в межах Херсонського 

державного аграрного університету (ХДАУ), сьогодні очолюється професором 

В. О. Ушкаренком. Вчений зробив значний внесок у розробку та вдосконалення 

методів планування експериментів і обробки даних з використанням 

багатофакторного аналізу, провів дослідження по розробці технології 

вирощування сільськогосподарських культур, розробив теоретичні основи 

ефективного використання поливних земель, агротехнічні комплекси та 

технології вирощування сільськогосподарських культур у зрошуваних сівозмінах 

при основних і проміжних посівах [98, с. 19]. 
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Під керівництвом В. О. Ушкаренка в рамках зазначеної школи 

досліджуються питання теорії і практики інтенсифікації зрошуваного 

землеробства. Основними напрямами діяльності якої є: 

− інноваційні енергозберігаючі та ландшафтно-адаптивні технології 

вирощування сільськогосподарських культур (В. О. Ушкаренко, І. В. Шевченко, 

О. В. Свиридов, С. О. Лавренко, В. В. Бабанін, О. В. Сидякіна, О. В. Сілецька та 

ін.); 

− вивчення та розробка технології екологічно безпечного використання 

добрив під сільськогосподарські культури, розробка систем удобрення основних 

та проміжних культур, програмування та прогнозування одержання сталих 

врожаїв сільгоспкультур на природоохоронній та ресурсозберігаючій основі 

(В. О. Ушкаренко, О. В. Сидякіна, О. Г. Берднікова, А. В. Шепель, М. І. Федорчук, 

П. Н. Лазер та ін.); 

− вивчення фізико-хімічних властивостей ґрунтів, їх вплив на формування 

врожаїв сільськогосподарських культур (В. О. Ушкаренко, Д. Д. Волчо, 

С. О. Костік, К. В. Петрова та ін.); 

− дослідження ролі систем і способів обробітку ґрунту на продуктивність 

різних культур у сівозміні (В. О. Ушкаренко, Т. П. Ушкаренко, К. В. Петрова, 

П. Н. Лазер, Г. О. Минкіна та ін.); 

− біологічне та еколого-агрономічне обґрунтування ефективного 

використання зрошуваних земель (В. О. Ушкаренко, В. П. Золотун, 

В. В. Морозов, Л. М. Грановська, М. І. Федорчук, Л. О. Золотарьова, 

О. В. Морозов, І. І. Андрусенко, А. А. Ванцовський та ін.). 

Результати досліджень висвітлені в багатьох монографіях, наукових 

статтях, тезах, замітках тощо. Зокрема: «Історія меліорації і водного господарства 

Херсонщини» [159], «Меліорація і водне господарство Херсонщини» [161], 

«Підвищення ефективності використання зрошуваних степових ландшафтів» 

[164].  

Однією із структурних підрозділів ХДАУ є кафедра сільськогосподарських 

меліорацій та економіки природокористування, співробітники якої спільно з 
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науковцями міжкафедральної проблемної науково-дослідної лабораторії еколого-

меліоративного моніторингу зробили вагомий внесок у вирішення актуальних 

питань меліорації ґрунтів досліджуваного регіону. Співробітники кафедри є 

представниками еколого-меліоративної наукової школи, заснованої професором 

Д. Г. Шапошниковим (С. С. Рибалко, О. В. Харченко, В. П. Савчук , 

Л. А. Маленко, Д. П. Хіміч, А. В. Бурим, І. М. Донченко, Б. А. Тупіцин, 

В. В. Морозов, В. В. Колесніков, А. Л. Гітін, В. Д. Кузьменко, І. О. Фоміних, 

І. О. Калінін, Н. Н. Савіна, В. Т. Асатрян та ін.).  

З 1992 р. еколого-меліоративну наукову школу та проблемну лабораторію 

еколого-меліоративного моніторингу імені професора Д. Г. Шапошникова, 

очолює професор В. В. Морозов, який заснував новий напрям розвитку 

меліоративної науки – ландшафтних меліорацій. Під ландшафтними меліораціями 

розуміється покращення ландшафтів з метою оптимізації функціональної 

взаємодії природно-територіальних комплексів і технічних гідромеліоративних 

систем, складова частина діяльності по раціональному використанню природних 

ресурсів і охорони природи. Як стверджує вчений, меліорація ландшафту повинна 

базуватися на розумінні і використанні законів природи, особливо в умовах 

зрошення. Основними принципами меліорації повинні бути попереджуюче та 

оперативне управління, попереджуючий та адаптивний меліоративний режими. 

Рішення задач управляння меліорованими ландшафтами вимагає точних знань 

про інваріант ландшафту, закономірності самоорганізації, функціонування, 

динаміки, розвитку і еволюції ландшафтів, їх стійкості до впливів різного роду 

зрошення, дренажу та інших меліоративних заходів, про водний, сольовий і 

поживний режим, родючість ґрунтів тощо. В процесі формування меліоративного 

режиму необхідним є постійний моніторинг відповідності його фактичного 

еколого-меліоративного стану ландшафту нормативним або запроектованим 

параметрам, регулювання і забезпечення проектного науково-обґрунтованого 

меліоративного режиму. В основу якого повинні бути покладені агроекосистемні 

принципи і методи адаптивного управління складною природно-технічною 
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ландшафтно-меліоративною системою на кожному з етапів її розвитку і еволюції 

із застосуванням відповідних геоінформаційних систем і технологій [95, с. 151.].  

Вченими зазначених підрозділів були  впроваджені у виробництво велика 

кількість науково-технічних розробок і технологій з оптимізації еколого-

меліоративного режиму зрошуваних ґрунтів і ландшафтів в цілому на території 

Південного регіону України: 

− управління водно-сольовим режимом ґрунтів рисових зрошувальних 

систем при дотриманні вимог охорони навколишнього середовища та 

впровадженні закритої чекової зрошувальної системи з оборотним циклом 

водокористування (В. В. Морозов, В. О. Ушкаренко, В. Й. Маковський, 

Л. М. Грановська, В. Г. Корнбергер, О. В. Морозов та ін.); 

− природоохоронне нормування водокористуванням на темно-каштанових 

ґрунтах рисових зрошувальних систем (В. В. Морозов, В. Г. Корнбергер); 

− вплив зрошення дренажно-скидними водами на темно-каштанові ґрунти 

рисових зрошувальних систем (В. В. Морозов, В. Г. Корнбергер, О. В. Морозов, 

К. В. Дудченко); 

− захист ґрунтів унікальних степових ландшафтів біосферного заповідника 

«Асканія-Нова» (В. В. Морозов, Д. О. Ладичук, О. П. Сафонова); 

− оптимізація водно-сольового режиму каштанових зрошуваних ґрунтів на 

фоні вертикального дренажу в умовах Краснознам'янського масиву 

(В. В. Морозов, О. І. Булигін, Д. О. Ладичук); 

− підвищення родючості чорноземів південних і темно-каштанових ґрунтів 

Інгулецької зрошувальної системи за рахунок покращення якості поливної води 

(В. В. Морозов, Є. В. Козленко, Є. Г. Волочнюк); 

− хімічна меліорація зрошуваних ґрунтів (В. В. Морозов, Р. О. Бабушкіна, 

О. В. Морозов, А. Я. Полухов); 

− застосування ГІС-технологій при управлінні еколого-меліоративним 

режимом зрошуваних ґрунтів в Південному регіоні України (В. В. Морозов, 

В. О. Ушкаренко, О. В. Морозов, В. І. Пічура, П. В. Мацко, Д. О. Ладичук, 

Н. В. Безніцька, В. П. Нестеренко, К. В. Дудченко та ін.); 
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− еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних ґрунтів на півдні 

України (О. В. Морозов) [цит. за 158, с. 25]. 

Згідно з дослідженнями, проведеними в Херсонському державному 

аграрному університеті, визначено, що при зрошенні необхідною умовою 

формування екологічно стійких агрофітоценозів та управління ландшафтно-

меліоративними системами є застосування еколого-меліоративного моніторингу. 

Моніторингові дослідження еколого-меліоративного стану і стійкості земель зони 

зрошення України були організовані на ієрархічних структурних рівнях: 

національному, регіональному та локальному. Науковцями були сформовані 

теоретико-методологічні принципи і методи інформаційного забезпечення 

моніторингу ґрунтів із застосуванням ГІС-технологій для прогнозування еколого-

меліоративного стану земель, показників еколого-меліоративного режиму 

зрошуваних ландшафтів в умовах підвищення ефективності агротехнологій 

вирощування сільськогосподарських культур (В. В. Морозов, В. О. Ушкаренко, 

О. В. Морозов, В. Г. Корнбергер, В. А. Пугач, В. І. Пічура та ін.).  

Однією із умов підвищення ефективності зрошувального землеробства на 

території України є інформаційна підтримка рішень щодо управління зрошенням. 

Базовою основою та джерелом такої інформації має стати еколого-

агромеліоративний моніторинг. Під даною дефініцією розуміється підсистема 

моніторингу меліорованих земель, яка охоплює спостереження за тими 

компонентами природно-агромеліоративних геосистем, що характеризують 

еколого-агромеліоративний стан земель, їхню стійкість, стан забруднення ґрунтів, 

ґрунтових і зрошувальних вод, ґрунтово-гідрогеологічні і ґрунтотворні процеси, 

урожайність сільськогосподарських культур і якість продукції, аналіз і 

узагальнення даних моніторингових досліджень, розробку і контроль реалізації 

сценаріїв і рекомендацій щодо збереження стійкості, охорони і підвищення 

родючості зрошуваних ґрунтів [128, с. 8]. Теоретико-методологічне 

обґрунтування організації та впровадження в практику даного виду моніторингу 

меліорованих земель було розроблене професором О. В. Морозовим у 

співавторстві з В. В. Бабаніним та О. І. Сидоренком.  
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Серед основних завдань еколого-агромеліоративного моніторингу, як 

зазначають автори, вирізняються:  

− оцінка середньорічних втрат ґрунту внаслідок водної, вітрової, 

іригаційної ерозій; 

− оцінка швидкості втрат гумусу; 

− контроль за вмістом елементів живлення рослин; 

− контроль за зміною реакції середовища; 

− контроль за зміною сольового режиму ґрунтів;  

− контроль за забрудненням важкими металами внаслідок глобальних 

забруднень; 

− контроль локального забруднення важкими металами у зоні впливу 

промислових підприємств, транспортних магістралей тощо [128]. 

Теоретичним узагальненням результатів моніторингових досліджень в зоні 

Степу визначено, що головними особливостями формування еколого-

агромеліоративного моніторингу і стійкості земель в умовах багаторічного 

зрошення є підвищення інтенсивності колообігу органічних і мінеральних 

речовин, поширення іригаційно-кліматичного режиму ґрунтових вод, тенденція 

погіршення властивостей ґрунтів, їх вторинне засолення і осолонцювання, 

підтоплення земель. 

Значний внесок у дослідження ґрунтів, їх раціональне використання та 

екологічну безпеку роблять державні організації «Інститут землеустрою», 

Інститут Охорони ґрунтів України, гідрогеолого-меліоративні експедиції 

(Одеська, Снігурівнська та Каховська), Інститут зрошуваного землеробства, 

Інститут рису НААНУ, Державний заповідник «Асканія Нова» імені Ф. Е. Фальц-

Фейна НААНУ. Зазначені установи проводять проектно-технологічні та науково-

дослідні роботи зі збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, ведення 

їх моніторингу та агрохімічної паспортизації, розробляють технології 

ефективного виробництва продукції на основі використання мінеральних та 

органічних добрив, розробляють  науково-обґрунтовані сівозміни, здійснюють 

еколого-агрохімічне районування (табл. 5.1., рис. 5.2.). 
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Таблиця 5.1. 

Проблематика досліджень освітніх та науково-дослідних установ 

Установи Вчені Проблематика досліджень 

Одеський національний 

університет імені  

І. І. Мечникова 

 

Є. Н. Красєха,   

О. О. Світличний,  

Я.  М. Біланчин, М. Й.Тортик,   

П. І. Жанталай, В. І. Тригуб, 

О. І. Цуркан,  

Л.М. Гошуренко,  

Г. С. Сухорукова,   

А. В. П'яткова,   

А. О. Буяновський та ін.  

 

Дослідження впливу зрошення, в т.ч. 

краплинного на фізико-хімічні 

властивості чорноземних ґрунтів. 

Оцінка стану і ресурсного потенціалу 

ґрунтів південного регіону, 

ефективності їх використання в 

сучасних умовах. Моніторингові 

дослідження. Картографування та 

екологія землекористування. Медико-

географічні дослідження та 

дослідження міських ґрунтів. 

Одеський державний 

аграрний університет 

В. І. Михайлюк,   

В. М. Кириленко, Б. Г. Мороз, 

Л. А. Щетінікова,   

О. О. Ожован та ін.  

 

 

Еколого-меліоративні проблеми 

зрошуваного землеробства. Дослідже-

ння ґрунтів малих та середніх річок 

Північно-Західного Причорномор’я. 

Агроекологічне обґрунтування 

технологій вирощування сільсько-

господарських культур. 

Миколаївський 

національний  аграрний 

університет 

 

С. Г. Чорний,  

В. В. Гамаюнова,  

О. М. Хотиненко, 

Л. М. Гирля, Н. М. Абрамова,  

О. В. Письменний та ін.  

 

Проведення ґрунтово-ерозійних 

досліджень на основі використання 

ГІС-технологій та методів 

дистанційного зондуванні Землі. 

Вивчення технологій  сільсько-

господарського виробництва та 

ґрунтозахисної ефективності в умовах 

дефляційної небезпеки. 

Херсонський 

державний аграрний 

університет 

 

 

 

В. О. Ушкаренко, П. Н. Лазер, 

І. В. Шевченко, О.В. Аверчев,  

М. В. Минків, О. В. Силякіна,  

О. Г. Берднікова,  

А. В. Шевель, В. В. Морозов, 

Л. М. Грановська,  

О. В. Морозов, Д. О. Ладичук, 

В. Г. Корнбергер,  

Є. Г. Волочнюк та ін. 

 

Вивчення та розробка технологій 

екологічно безпечного використання 

добрив під сільськогосподарські 

культури, програмування та прогнозу-

вання врожаїв. Біологічне та 

екоголого-агрономічне обґрунтування 

ефективного використання зрошува-

них земель; управління водно-

сольовим режимом зрошуваних 

ґрунтів; хімічна меліорація земель. 

Еколого-агромеліоративний моніто-

ринг ґрунтів півдня України та ін. 

Державна установа 

«Інститут охорони 

ґрунтів України»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під керівництвом  

М. Г. Чернова,  

Ю. М. Платонова,  

Н. А. Куртаметова,   

Є. Г. Куліджанова,  

В. Ф. Голубченко  

 

 

 

Науково-методичне та організаційне 

забезпечення проведення державного 

моніторингу. Здійснення контролю за 

реалізацією державних, міждержавних 

та регіональних програм моніторингу. 

Еколого-агрохімічні дослідження. 

Розробка та впровадження науково-

обґрунтованих рекомендацій щодо 

забезпечення родючості ґрунтів і 

застосування агрохімікатів у 

сільському господарстві тощо 
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Продовження таблиці 5.1. 

Установи Вчені Проблематика досліджень 

Державне підприємство 

«Науково-дослідний та 

проектний інститут 

землеустрою» 

Під керівництвом  

Г. А. Макарової,  

Г. А. Капустіної,  

Є. М. Рищука,  

В. П. Петрушка  

Проведення проектно-технологічних 

та науково-дослідних робіт зі 

збереження, відтворення та охорони 

родючості ґрунтів 

Гідрогеолого-

меліоративні експедиції 

(Одеська, Каховська, 

Снігурівська)  

 

Під керівництвом 

А. І. Кожушко,  

С. П. Говтва, Д. П. Граматік, 

О. Ю. Медведєва,  

А. А. Кугут, Н. В. Ясинської 

та ін. 

Проведення моніторингу зрошуваних і 

прилеглих земель, моніторингу якості 

поливних вод та управління водними 

ресурсами на території півдня України. 

 

Інститут зрошуваного 

землеробства  

 

Р. А. Вожегова,  

П. В. Писаренко,  

О. В. Морозов,   

А. В. Томницький,  

Д. О. Булигін, 

А. С. Малярчук,  

В. В. Козирєв, О. С. Влащук, 

О. С. Суздаль та ін.  

 

 

Розробка рекомендацій щодо 

раціонального використання зрошува-

них земель, режими зрошення 

сільсько-господарських культур, 

впровадження новітніх технологій 

вирощування продукції на поливних 

землях. Вивчення якості поливної води 

та її вплив на фізико-хімічні 

властивості ґрунтів тощо. 

Інститут рису НААНУ  

 

Г. М. Марущак,  

С. О. Кольцов, О. І. Флінта,  

Л. Г. Шляхова та ін. 

 

Розробка технологій ефективного 

виробництва на землях рисових 

зрошувальних систем; створення 

інформаційного забезпечення для 

ведення еколого-меліоративного 

моніторингу і прогнозування змін 

меліоративного стану під впливом 

антропогенного чинника з 

використанням ГІС. 

Державний 

заповідник «Асканія 

Нова» імені 

Ф Е. Фальц-Фейна 

НААНУ 

С. С. Звегінцов, 

Т. І. Ушачьова та ін. 

Дослідження грунтового покриву 

цілинного степу, динаміки  

відтворення і відмирання надземної та 

підземної рослинної маси, 

використання гумусу, грунтової 

вологи та основних елементів 

живлення в непорушених грунтах  

заповідника. 

 

Розглядаючи перспективи майбутнього, варто враховувати, що загострення 

екологічної кризи, зумовленої тривалими процесами деградації та руйнування 

ґрунтового покриву, викликає необхідність пошуку ефективних підходів до 

збереження і відтворення ґрунтових ресурсів. У зв’язку з чим на сучасному етапі 

розвитку наукових досліджень в багатьох країнах Європейського Союзу 

активізувалась робота з моніторингу ґрунтів. В деклараціях [183, 184] 

констатовано, що грунт як найважливіший компонент навколишнього середовища 
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      Науково-дослідні та освітні центри 

 Навчальні заклади: 1 – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; 2 – Одеський державний аграрний університет, 3 – Миколаївський 

національний аграрний університет; 4- Херсонський державний аграрний університет. 

 Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» 

 Державне підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

 Гідрогеолого-меліоративні експедиції 

 Інститут зрошуваного землеробства 

 Інститут рису НААНУ  

Рис. 5.2. Картосхема сучасних ґрунтознавчих досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я  

Умовні знаки 

 Кордон України 

 Межі областей 

 Межі районів 

  
 

 
  

    Масиви зрошення 

1 Татарбунарська, Василівська, 

Червоноярська 

2 Дунай-Дністровська 

3 Нижньо-Дністровська, Троїцько-

Граденицька, Маяко-Біляївська 

4 Південно-Бузька 

5 Інгулецька 

6 Явкинська 

7 Краснознам’янська 

8 Каховська 

 Ділянки моніторингових досліджень 

 Ділянки досліджень краплинного 

зрошення 

Дослідження 

      закономірностей поширення фтору 

 важких металів 

 ініціального ґрунтоутворення 

     припортових територій 

 ґрунтово-ерозійних процесів 

 заплавних ґрунтів 

 рисових систем 

 галохімії ґрунтів ландшафтних 

утворень 
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виявився незаслужено забутим у порівнянні з водою та повітрям. 

У рішеннях Всесвітньої конференції ООН з навколишнього середовища й 

розвитку (Ріо-де-Жанейро 1992 р. та 2012 р.) [52] і Всесвітньої зустрічі з цього 

питання в Йоганнесбурзі (2002) зазначено, що охорона і раціональне 

використання ґрунтів повинно стати центральною ланкою державної політики, 

оскільки стан ґрунту визначає умови життєдіяльності людства, здійснює 

вирішальний вплив на довкілля [133]. 

 Проте, проведення будь-яких досліджень в умовах сучасної соціально-

економічної ситуації та економічної кризи, яка склалась в Україні, ускладнюється. 

Сьогодні, одним з найважливіших питань залишається фінансування 

наукових досліджень. Розрахунки, які приводяться як доказ дороговизни і 

неможливості створення системи спостережень в Україні (моніторингу) в умовах 

економічної кризи, не витримують критики. Оскільки майже стільки ж коштів йде 

на ведення подібних спостережень окремими службами (агрохімічною, 

гідрогеолого-меліоративною, гідрометеорологічною, санітарно-

епідеміологічною). Виходом із даної ситуації може бути об’єднання сил існуючих 

науково-дослідних організацій, розробка єдиної методики досліджень з 

урахуванням вимог геоінформаційних систем і використання сучасних 

програмних та технічних засобів [70, с. 32].  

Вище зазначені проблеми особливо гостро постають на території Північно-

Західного Причорномор'я України, де сільськогосподарська освоєність ґрунтів 

складає: в Одеській області – 83%, Миколаївській – 87%, Херсонській – 82%. В 

результаті інтенсифікації землеробства і безконтрольного застосування засобів 

хімізації, впливу промислових підприємств, транспорту тощо якість ґрунтів 

постійно погіршується, а родючість їх знижується. В цих умовах необхідно 

забезпечити зменшення ступеня розораності території України до екологічно 

обґрунтованих норм, розробити заходи щодо оптимізації поживного режиму 

ґрунтів, зниження рівня забруднення з метою контролю за вмістом важких 

металів та інших токсикантів у ґрунті тощо. В цілому, безвідповідальне ставлення 

до сільськогосподарського виробництва спричинило поширення деструктивних 
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процесів на землях (ерозія, дегуміфікація, засолення, осолонцювання, 

підтоплення, забруднення тощо), що зумовлює погіршення показників оцінки 

земель сільськогосподарського призначення, що унеможливлює об’єктивне 

вирішення питання використання ґрунтів, охорони та відтворення їх родючості.  

Іншою проблемою є відносно незначна площа зрошення, яке є вкрай 

необхідним заходом в засушливих умовах Причорномор'я та зумовлює розвиток 

альтернативних підходів до подолання нестачі вологи, зокрема краплинного 

зрошення [120].  

Одним із важливих недоліків сучасних обстежень є застаріла, часто не 

цілком достовірна основа (використання ґрунтових карт 60-70-х років), що 

викликає необхідність створення оновленої основи.  

Огляд сучасного стану ґрунтознавчої науки та ґрунтово-географічних 

досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я дає можливість 

виокремити перспективні та в край необхідні напрями: 

− повторне ґрунтове обстеження всієї території України, яке засноване на 

сучасних методичних підходах з урахуванням міжнародного досвіду та 

використанням інноваційних технологій з метою створення інформаційної бази 

даних, що полегшить вирішення питань з оцінки стану ґрунтів, прогнозу, 

управління, використання та охорони родючості ґрунтових ресурсів; 

− вивчення особливостей альтернативних технологій зрошення 

(краплинного, мікроструйного, дрібнодисперсного та ін.) та їх впливу на  фізичні, 

фізико-хімічні властивості, механічний та хімічний склад, біологічні процеси, 

поживний режим і родючість ґрунтів; 

− створення узагальненої бази даних з використанням програмного 

забезпечення та ГІС-технологій, що дасть можливість аналізувати та візуалізувати 

різнопланову геопросторову інформацію щодо стану земельних угідь, 

дешифрувати аеро- та космознімки з метою вивчення структури 

землекористування, створювати інтерактивні моделі розвитку екзогенних 

процесів та забруднення ґрунтів, аналізувати статистичні дані тощо; 
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− проведення поглиблених досліджень ґрунтів в системі «природне 

середовище – людина» з метою попередження виникнення, мінімізації чи повної 

ліквідації наслідків негативного впливу антропогенного фактору, як необхідної 

умови забезпечення сталого розвитку сільського господарства та здоров’я 

населення; 

− запровадження суцільних моніторингових досліджень які б охопили не 

лише територію Північно-Західного Причорномор'я, а й України в цілому з  

метою систематичного спостереження за станом ґрунтів та інших компонентів 

навколишнього середовища, завчасного виявлення негативних змін та розробки 

заходів щодо підвищення екологічної та продуктивної цінності, які б проводились 

на основі єдиної програми та методики.  

Проте, реалізація зазначених положень можлива лише за умови 

удосконалення існуючого законодавства та здійснення контролю за реалізацією 

наявного нормативно-правового забезпечення в галузі раціонального 

використання та охорони родючості ґрунтів. Крім того, важливою залишається 

проблема фінансування ґрунтово-географічних досліджень, без подолання якої 

подальший розвиток наукових досліджень в галузі ґрунтознавства буде 

неможливим.  

 

Висновки до розділу 5 

 

Сучасний етап ґрунтово-географічних досліджень характеризується 

послабленням їх експериментальної та експедиційної складової, що обумовлено, в 

першу чергу, практичною відсутнісю деравного фінансування та низьким рівнем 

матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних установ та організацій. 

Незважаючи на труднощі та недофінансування, грунтово-географічні дослідження 

продовжують розвиватись і спрямовані на: дослідження та оцінку стану і 

ресурсного потенціалу ґрунтів, ефективності їх використання та охорони; 

проведення ґрунтово-екологічного моніторингу; вивчення ґрунтозахисної та 

агромеліоративної ефективності різних технологій зрошення; картографування та 
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моніторинг ландшафтно-генетичних структур з використанням ГІС-технологій, 

дослідження грунт-захисної та агромеліоративної ефективності різних технологій 

зрошення; ґрунтово-ерозійні дослідження; галогеохімію степової зони України, 

ландшафтно-геохімічні дослідження лиманів та прибережних територій тощо.  

Перспективні напрями ґрунтово-географічних досліджень передбачають: 

суцільне ґрунтове обстеження з визначенням сучасного стану та особливостей 

ґрунтів території дослідження, поглиблене вивчення інтенсивних технологій 

сільськогосподарського виробництва, повсюдне запровадження ГІС-технологій, 

детальне вивчення ґрунтів в системі «природне середовище – людина», 

прогнозування їх змін у просторі і часі, розробку науково-обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану 

земель, матеріали яких складатимуть основу організації та функціонування 

ґрунтового моніторингу.  
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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 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 
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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 
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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, 

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 
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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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Додаток А 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Тригуб, В. І.; Попельницька, Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження в 

Імператорському Новоросійському університеті. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Географ. 

та геолог. науки 2014, 19 (2,21), с 166-174.  

2. Тригуб, В. І.; Попельницька, Н. О. До питання періодизації ґрунтово-

географічних досліджень півдня України. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Географ. та 

геолог. науки 2014, 19 (3,22), с 168-178.  

3. Тригуб, В. І.; Попельницька, Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження 

півдня України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. 

Геополитика и экогеодинамика регионов 2014, 10 (1), с 914-922.  

4. Тригуб, В. І.; Попельницька, Н. О. Ярослав Михайлович Біланчин (до 75-

річчя від дня народження). Вісн. Одес. нац. ун-ту. Географ. та геолог. науки 2014, 

19 (1), с 205-209.  

5. Попельницька, Н. О. Внесок Шмідта О. О. у вивчення ґрунтового покриву 

південних територій України. Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Географія 2015, 744-745, 

с 33-37.  

6. Тригуб, В. І.; Попельницька, Н. О. Розвиток ґрунтово-географічних 

досліджень в Одеському університеті (1933-2015 рр.). Вісн. Одес. нац. ун-ту. 

Географ. та геолог. науки 2015, 20 (2,23), с 132-144. 

7. Попельницька, Н. О. З історії дослідження ґрунтів Північно-Західного 

Причорномор’я (1957-1961 рр.). Вісн. Одес. нац. ун-ту. Географ. та геолог. науки 

2015, 20 (4,27), с 112-118.  

8. Попельницкая, Н. А.; Тригуб, В. И. Развитие орошения на юго-западе 

Украины: ретроспективный анализ. Науч. ведом. Белгородского ун-та. 

Естественные науки 2016, 34 (4, 225), с 102-112.  
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Продовження додатку А 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

9. Тригуб, В. І.; Попельницька, Н. О. Г. І. Танфільєв та Одеська школа 

ґрунтознавства. Україна: географія цілей та можливостей, Зб. наук. праць; 

Лисенко М. М.: Миколаїв, 2012; Т.1; с 332-336. 

10. Тригуб, В.; Попельницька, Н. Степан Павлович Позняк : одеський період 

життя і наукової діяльності. Генеза, географія та екологія ґрунтів, Зб. наук. праць 

міжнар. наук. конф.; ВЦ ЛНУ: Львів, 2013; с 397-401.  

11. Попельницька, Н. О. З історії ґрунтових досліджень південних територій 

України в другій половині ХІХ ст., Матеріали міжнародного науково-практичного 

семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва 

«Російський чорнозем» і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань; Нілан: Київ, 2013; с 108-110.  

12. Тригуб, В. І.; Єргіна, О. І.; Попельницька, Н. О. Ґрунтово-географічні 

дослідження півострова Крим наприкінці ХІХ століття. Агрохімія і 

ґрунтознавство, Міжвідомч. наук. зб. спец. вип. до ІХ з’їзду УТГА; Смугаста 

типографія: Харків, 2014; Кн.2; с 92-93. 

13. Тригуб, В. І.; Попельницька, Н. О. Львівський і Одеський національні 

університети: науково-освітянська співпраця та досягнення. Генеза, географія та 

екологія ґрунтів, Зб. наук. праць міжнар. наук. конф.; ВЦ ЛНУ: Львів, 2015; с 237-

242.  

14. Тригуб, В. И.; Попельницкая, Н. А. Орошение на юге Украины: 

исторические аспекты. Почва – основа жизни на Земле, Материалы конкурса 

научных работ студентов и аспирантов, проведенного в рамках празднования 

Международного года почвы; БГУ: Минск, 2015; с 54-56. 
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Закінчення додатку А 

Відомості про апробацію основних положень дисертаційної роботи:  

– з’їзд Українського географічного товариства «Україна: географія цілей та 

можливостей» (Київ, 2013, заочна);  

– міжнародний науково-практичний семінар, присвячений 130-річчю  

виходу книги професора В. В. Докучаєва «Російський чорнозем» і появі 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань (Київ, 2013, заочна); 

– міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми генетичного, 

географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства» (Львів, 2013, заочна); 

– з’їзд Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків «Охорона 

ґрунтів – основа сталого розвитку України» (Миколаїв, 2014, очна); 

– наукова конференція «Географія та геологія у вищій школі: сучасний стан 

та проблеми (до 80-річчя геолого-географічного факультету Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова)» (Одеса, 2014,очна); 

– наукова конференція «Одеський національний університет в освітньому 

та науковому просторі України та світу: історія та сучасність» (Одеса, 2015, очна); 

– міжнародний науковий семінар «Ґрунти і сучасність» (Львів, 2015, 

заочна); 

– наукові конференції професорсько-викладацького складу і наукових 

працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (Одеса, 2014-2016 рр., очна). 

 


