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Актуальність і загальна характеристика роботи.  

Ще донедавна українська ґрунтознавча історіографія знаходилась на 

неналежному рівні. Переважна більшість досліджень мали або оглядовий 

характер, або пропонували життєписи ґрунтознавців та їх вклад в науку. Тільки 

окремі праці були дослідженням науки як такої – аналізували становлення 

наукових ідей, їх розвиток в Україні і на тлі світових тенденцій. Поява в 

останній час грунтовних історіографічних праць, звичайно, є відповіддю на 

відсутність системних знань про історію становлення вітчизняної грунтово-

географічної науки, особливо в регіональному аспекті, але це також явна ознака 

її рубіжного етапу, коли виникла потреба узагальнення існуючих напрацювань 

в умовах інтеграції України у європейський і світовий простір. 

У зв’язку із цим історико-географічне дослідження розвитку 

ґрунтознавства, виконане Попельницькою Н.О., є своєчасним і актуальним. 

Воно стосується дійсно унікального регіону України, який, насамперед, 

асоціюється з комплексними дослідженнями масивів зрошення і 

широкомасштабною співпрацею різноманітних установ і організацій для 

вирішення проблемних питань раціонального використання природних 

ресурсів.   

Попередній аналіз автора засвідчив, що існуючі наукові праці є 

недостатньо систематизованими і не в повній мірі висвітлюють становлення та 

розвиток грунтово-географічних досліджень в північно-західному 

Причорномор’ї. З таким висновком можна погодитися. Історія розвитку 

ґрунтознавчої науки у південно-західному регіоні України не досліджувалася 

комплексно, а пошуки попередників не були достатньо систематизовані й мали 



 

 

фрагментарний характер. У зв’язку із цим комплект основних завдань 

дисертаційного дослідження включав достатньо широкий спектр завдань – від 

аналізу ступеня наукової розробки проблеми і ролі природних, соціально-

політичних і особистісних передумов розвитку грунтово-географічних 

досліджень до розробки періодизації грунтово-географічних досліджень 

регіону і розгляду основних напрямів досліджень з аналізом внеску окремих 

учених у картографування ґрунтів та вивчення їх властивостей. В задачу 

досліджень входив також аналіз науково-дослідних робіт профільних установ і 

напрямів сучасних грунтових досліджень.  

Автором проаналізовані історіографічні праці та грунтовно досліджено 

різноманітну джерельну базу – монографічні наукові видання, наукову 

періодику, звіти з науково-дослідних робіт, картографічні матеріали, офіційні 

документи органів державної влади і науково-дослідних установ. При цьому 

застосовані загальні методи наукового пізнання і конкретно-наукові методи.  

Ґрунтовно опрацьовано проблему періодизації історії ґрунтознавства; 

автором систематизовано та узагальнено досвід цього дослідження і 

запропоновано власну періодизацію історії грунтово-географічних досліджень 

північно-західного Причорномор’я. Чи не вперше враховано природні 

передумови розвитку грунтово-географічної науки. Враховуючи також 

особистісні та соціально-політичні передумови, було виділено п’ять етапів 

грунтово-географічних досліджень від зародження по теперішній час. 

Особлива увага приділена становленню так званої «Одеської школи 

грунтознавства», яка пов’язана з іменами професорів Набоких О.Г. і Танфільєва 

Г.І. Вклад цих учених в географію ґрунтів надзвичайно великий, враховуючи 

організацію перших детальних широкомасштабних ґрунтових досліджень й 

картографування ґрунтів та запровадження актуальних і сьогодні методів 

досліджень. При цьому, Попельницька Н.О. не обмежилася перерахуванням 

виконаних ними робіт, а зробила глибокий порівняльний аналіз їх наукових 

поглядів і запропонованих концепцій грунтотворення. 

Дійсно, набоківська водно-режимна концепція ґрунтоутворення суттєво 



 

 

відрізнялася від докучаєвської поліфакторної. Набоких О.Г. ввів поняття про  

«переважаючі процеси ґрунтоутворення» і «панівні фактори», що забезпечують 

здійснення цих процесів і запропонував формулу грунтоутворення у вигляді 

послідовності: «комбінація ґрунтоутворювачів, тип водного режиму як 

панівного фактору, процеси ґрунтоутворення, ознаки ґрунтів». Ця концепція та 

інші наукові новації ученого знайшли пізніше відображення у вченні про 

елементарні грунтові процеси (комплекси елементарних грунтових процесів), в 

профільно-генетичній класифікації ґрунтів тощо. 

Особливої уваги заслуговують пошуки автора щодо історії 

картографування ґрунтового покриву Північного Причорномор’я. Ця частина 

роботи має енциклопедичний характер. Грунтово-картографічні праці 

розглядаються у зв’язці із запропонованою періодизацією грунтових 

досліджень. Детально проаналізовані роботи періоду так званих 

«фрагментарних досліджень ґрунтів» та періоду формування і розвитку 

генетичного грунтознавства на півдні України.  

Не менш детально проаналізовані теоретичні і прикладні дослідження у 

другій половині ХХ ст. – грунтово-географічні обстеження 1957-1961 рр. і 

грунтово-географічні дослідження наукової школи І.М. Гоголева. Вивчення 

актуальних проблем грунтознавства в південному регіоні систематизовано за 

окремими напрями досліджень; при цьому особливу увагу приділено так 

званому «грунтово-меліоративному напряму».  

Широкий розвиток іригації на півдні України призвів до розвитку 

негативних явищ (підтоплення, вторинного засолення і осолонцювання тощо), 

що зумовили необхідність поглибленого вивчення меліоративного стану земель 

і запровадження агро-меліоративного, а в окремих випадках і т.з. «кризового» 

моніторингу. В дослідження включилися різні установи і організації 

колишнього СРСР, тема зрошення була провідною темою багатьох 

грунтознавців. Був сформований величезний пласт знань і досвіду, 

опубліковані сотні наукових праць, зберігається величезний архівний матеріал 

польових, лабораторно-аналітичних даних, картографічних робіт. Автор у 



 

 

кількох площинах детально проаналізувала ці дослідження. З’ясовані їх основні 

напрями, проаналізована тематика окремих установ, досліджені тематика і  

вклад окремих науковців, проаналізовані географічні аспекти цих досліджень (у 

т.ч. складена картосхема сучасних грунтознавчих досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор’я). 

Особливо слід відмітити наявність у дисертації аналізу маловідомих 

досліджень та їх авторів. Деякі з них в історіографічному плані публікуються 

вперше, і це також є науковою новизною, хоча автор про це не засвідчила. До 

таких, наприклад, можна віднести дослідження організації крупномасштабного 

обстеження 1957-1961 рр. в Одеській області в розрізі окремих установ, 

дослідження наукових здобутків О.І. Піотровського тощо.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. У дисертаційній роботі наявні такі 

основні  наукові положення, що виносяться на захист:  

1. Наявність природних, особистісних та соціально-економічних 

передумов розвитку грунтово-географічних досліджень в північно-західному 

Причорномор’ї і підтвердження феномену значного впливу історії науки на її 

розвиток.  

2. Становлення та розвиток грунтознавства, а також грунтові дослідження 

в регіоні мають чіткі ознаки періодичності. Встановлено п’ять етапів розвитку 

грунтово-географічних досліджень у північно-західному Причорномор’ї.   

3. Зміст становлення та розвитку грунтово-географічних досліджень в 

регіоні, їх напрями, науковий внесок окремих науковців, аналіз сучасних 

грунтово-географічних досліджень. Обґрунтування існування і напрями 

грунтово-географічних досліджень т.з. «Одеської школи грунтознавства» і 

наукової школи І.М. Гоголева.  

Отримані результати базуються на досить широкій джерельній базі. 

Вихідними матеріалами щодо вирішення наукової проблеми були архівні та 

фондові джерела, які включали наукові, в тому числі історіографічні публікації, 

звіти з науково-дослідної роботи, бібліографічні покажчики, довідкові видання 



 

 

(енциклопедії, словники, довідники), офіційні документи органів державної 

влади та науково-дослідних установ, картографічні матеріали.  

Робота за більшістю отриманих результатів має наукову новизну. Вперше 

проведено комплексне дослідження становлення грунтово-географічної науки в 

регіоні, проаналізовані основні досягнення та результати ґрунтознавців, у тому 

числі маловідомих, у картографуванні та вивчені властивостей ґрунтів регіону, 

здійснено аналіз доробку освітніх закладів та науково-дослідних установ у 

галузі вітчизняної ґрунтово-географічної науки, висвітлено сучасний стан 

ґрунтознавства та географії ґрунтів в регіоні.  

Дисертація по суті є енциклопедією регіонального грунтознавства – 

історії та сучасного стану ґрунтово-географічної науки в південному регіоні у 

контексті розвитку ґрунтознавства в цілому. У той же час, комплексний аналіз 

грунтово-географічних досліджень, що охватив історію і сучасність, не 

дозволив автору глибоко проаналізувати розвиток окремих наукових положень, 

хоча зміст багатьох праць і внесок окремих вчених відображені повно. 

Оригінальною є авторська періодизація грунтово-географічних досліджень 

регіону (на наш погляд одна із найкращих періодизацій грунтознавчої науки 

взагалі). Її новизна полягає в розгляді передумов становлення відповідних 

знань, в тому числі і природних передумов (добре обгрунтовані переодизації 

інших авторів базуються переважно на аналізі основних напрямів досліджень).  

Оригінальними також є виокремлення і аналіз осібних напрямів грунтово-

географічних досліджень наукової школи І.М. Гоголева – грунтово-

картографічного, грунтово-меліоративного, ландшафтно-геохімічного, 

ґрунтово-екологічного, грунтово-ерозійного, організації моніторингу ґрунтів.  

Зауваження по дисертації та спірні питання в загальному вигляді 

можна звести до таких пунктів: 

 

1. Незрозуміло, яким чином і в яких випадках автор застосовує заявлені 

порівняльно-географічний, профільно-морфологічний та порівняльно-

аналітичний методи досліджень. Також не зовсім зрозуміло 

використання так званого «просопографічного методу». У 



 

 

дисертаційній роботі відсутні історико-біографічні дослідження, що, 

до речі, не є її недоліком. 

2. Не всі заявлені напрями сучасних досліджень обгрунтовуються. 

Можливо тому, що вони не є такими (окремішними). Наприклад, не 

знайшлося даних для обґрунтування і аналізу морфогенетичного 

напряму. При всій скрупульозності аналізу напрямів досліджень, в 

тому числі ґрунтово-екологічного, автор не відмітив однієї важливої 

для південного регіону роботи – дисертаційного дослідження щодо 

утилізації-використання осадів стічних вод на землях 

сільськогосподарського призначення.   

3. У роботі є спроба обгрунтувати становлення так званої «Одеської 

«Південної» школи грунтознавства» і школи грунтознавців, яку 

залишив після себе Набоких О.Г. На наш погляд, тут багато 

перебільшень. Наприклад, чому автор вважає Махіва Г.Г. учнем 

Набоких О.Г.? Для обгрунтування існування школи необхідно було 

визначити ті нові наукові напрями, які реалізувалися колективом О.Г. 

Набоких і вченими наступних поколінь. Які учні реалізували 

набоківські грунтознавчі новації (класифікаційні, діагностики ґрунтів, 

методики досліджень), поглибили їх, в тому числі у південному 

регіоні? Погляди Набоких О.Г. по деяких питаннях (у тому числі в 

головному – класифікаційному) суттєво відрізнялися від положень 

Докучаєва-Сибірцева. Ці відмінності автор не висвітлює. Але саме це 

може бути ключем до визначення ознак наукової школи (якщо 

ігнорувати думку, що Набоких був таланливим вченим-одиночкою). 

4. Автор аналізує не тільки грунтово-географічні дослідження, робота 

більш загального характеру. Сільськогосподарські, в певній мірі 

меліоративні, загально-грунтознавчі аспекти недоцільно було ставити 

в рівень з грунтово-географічними.     

5. Перелік напрямів дослідження, наукових тематик і результатів в 

сучасний період не може у повній мірі схарактеризувати розвиток 



 

 

науки. У подальшій роботі автору необхідно більш повно вичленити 

«ідеї, теорії, методи …», що складають сутність науки, і на цій підставі 

оцінити вклад окремих науковців і центрів ґрунтознавства.  

Новизна наукових положень, їх значущість для науки і практики. 

Дослідження історичних аспектів і сучасного стану грунтово-географічної 

науки є досить складною задачею і потребують від дослідника значних зусиль. 

Складність проблематики обумовлюється дискусійністю багатьох положень 

діагностики грунтів, класифікації, інтерпретації даних тощо; аналіз 

різноманітних досліджень ґрунтового покриву вимагає глибоких знань за всіма 

розділами ґрунтознавства. Тому на сьогодні в Україні досить мало робіт, 

подібних дисертації Попельницької Н.О. 

Новизна результатів роботи у цілому вагома; основними напрацюваннями 

слід вважати глибокий комплексний аналіз історичних аспектів і сучасного 

стану грунтово-географічних досліджень в південно-західному регіоні України. 

Така робота виконана вперше.  

Оригінальною є періодизація грунтово-географічних досліджень 

Північно-Західного Причорномор’я. 

Новими є деякі узагальнення і факти щодо наукової діяльності окремих 

учених (про що було відзначено вище). 

Цінним є комплексний аналіз грунтово-географічних досліджень наукової 

школи І.М.Гоголева.   

 Результати роботи можуть бути використані у навчальному процесі, 

написанні історії розвитку ґрунтознавства України, написанні підручників, 

довідників. Робота має вагоме значення для утвердження статусу української 

школи ґрунтознавства як провідної, популяризації знань. 

Основні положення дисертації опубліковані у 14 наукових працях. У 

статтях відображені всі результати роботи – питання періодизації грунтово-

географічних досліджень регіону, аналіз внеску окремих вчених, висвітлено 

сучасний стан ґрунтознавчої науки в основних її південно-західних центрах. 

 




