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ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

У статті узагальнені архівні матеріали та друковані праці стосовно становлення та розвитку 
грунтово-географічних досліджень півдня України. На основі систематизації літературних 
джерел виділено шість періодів грунтово-географічних пошуків та висвітлено основні наукові 
досягнення та напрями досліджень кожного з них. Проаналізовано діяльність провідних вчених 
виділених періодів та встановлено їх внесок у розвиток грунтово-географічних досліджень. 
Виявлено велике теоретичне і практичне значення проведених грунтознавчих пошуків для 
сучасної науки. 
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ВСТУП 

Відомий російський географ Семенов-Тянь-Шанський П. П., підкреслюючи 
складність розвитку будь-якої науки, писав: “Наука есть вечное стремление человека к 
истине, а истина достигается только долгим путем посреди неизбежных ошибок и 
заблуждений”. Не винятком є ґрунтознавство. Витоки знань про ґрунти сягають глибокої 
давнини і пов’язані з поступовим розвитком землеробства. Перші письмові згадки про 
ґрунти України датуються V ст. до н. е. і містяться в античних наукових працях Геродота, 
в яких вчений описав темні глибокі ґрунти вздовж Борисфена (Дніпра) [20]. З того часу, 
протягом багатьох століть відбувалась постійна зміна поглядів, гіпотез, теорій щодо 
формування ґрунтів, їх властивостей, географії поширення тощо. Поступово була 
сформована самостійна наука - ґрунтознавство, офіційною датою заснування якої є 10 
грудня 1883 р. Проте, по теперішній час не має систематизованих матеріалів, які б цілісно 
відображали розвиток ґрунтознавчих досліджень на півдні України. З огляду на це, 
актуальним є проведення ретельного та об’єктивного аналізу розвитку грунтово-
географічних пошуків південних територій. Об’єктом вивчення є ґрунтові дослідження 
півдня України, предметом - основні віхи становлення і розвитку грунтово-географічних 
пошуків. Мета дослідження полягає в узагальнені літературних та архівних матеріа- 
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лів щодо становлення та розвитку грунтово-географічних досліджень півдня України, 
визначені основних напрямів діяльності вчених та розробці періодизації ґрунтознавчих 
досліджень. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

При написанні статті були використані проблемно-хронологічний та порівняльно-
історичний методи дослідження, що дало змогу розглянути грунтово-географічні 
дослідження в хронологічній послідовності, а також простежити зв’язок між окремими 
періодами цих досліджень. Важливим стало застосування історико-наукового аналізу 
праць окремих вчених-грунтознавців, оскільки дана стаття ґрунтується на використані та 
узагальнені широкого спектру літературних та архівних матеріалів, що включають роботи 
провідних вчених (В. В. Докучаева, О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєва, Г. Г. Махова та 
інших), а також окремі напрацювання сучасних науковців з питань вивчення історії ґрун-
тознавчої науки (М. М. Соколова, Д. Г. Віденського, І. А. Крупенікова, І. В. Іванова, С. В. 
Зонна, В. А. Вергунова), що дозволило провести ретельний аналіз стосовно становлення і 
розвитку ґрунтознавчої науки на півдні України. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Слово “періодизація” має грецьке походження і означає поділ всього процесу 
розвитку науки на відрізки часу, які різняться між собою специфічними особливостями, 
встановленими на основі об’єктивних критеріїв та принципів. Проте, питання 
періодизації ґрунтознавчої науки, як і будь-якої іншої, є складним та дискусійним, 
оскільки не існує єдиної думки щодо ознак, які стали б основою виділення періодів. Так, 
наприклад, Ярилов А. А. та Соколов М. М. поділяли історію ґрунтознавчої науки за 
іменами видатних учених, персоніфікуючи окремі етапи [25]. Віденський Д. Г. в основу 
періодизації поклав соціально-економічні формації розвитку суспільства [4]. Однак, такі 
поділи на періоди не можуть бути визнані правильними і є дискусійними і сьогодні. Най-
більш відомою є періодизація, розроблена Крупеніковим І. А., в якій автор, на основі 
комплексного науково-історичного підходу, виділив десять періодів: від зародження 
науки про ґрунти до сучасності (1981 р.) [13]. Послідовність розвитку ґрунтознавства й 
вплив на нього інших наук та історичних подій стали основою періодизації Іванова І. В., в 
якій виділено три етапи по два періоди, що дозволило детально висвітлити розвиток 
науки [11]. У праці Зонна С. В. розглянута історія ґрунтознавства XX ст. і виділено два 
періоди, в яких послідовно викладені досягнення ґрунтознавчої науки та розвиток 
наукових ідей [9, 10]. Враховуючи вище зазначені та ряд інших періодизацій, в 2006 році 
Вергунов В. А. запропонував детальну періодизацію українського ґрунтознавства. В її 
основу покладено ознаки науковості та історизму: методологія, державна зацікавленість, 
вихід наукових трактатів, організаційні засади [2]. Зазначені 
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періодизації мають загальний характер і відносяться до розвитку ґрунтознавства на 
території Радянського Союзу чи України вцілому. Проте, періодизація може бути 
розроблена і для частини території. В представленій статті запропонована періодизація 
грунтово-географічних досліджень для південного регіону України, що зумовлює більш 
детальне виділення часових рамок. На основі аналізу і систематизації різноманітних 
доступних джерел, з урахуванням комплексів досліджень та історичних подій нами 
виділено шість періодів грунтово- географічних досліджень півдня України: 

-  зародження знань про ґрунти; 
-  період фрагментарних досліджень ґрунтів півдня України (18371875 pp.); 
-  період фундаментальних наукових пошуків на південних територіях (1875-1900 

pp.); 
-  грунтово-географічні пошуки представників докучаєвської наукової школи (1900-

1950 pp.); 
-  період грунтово-географічних і грунтово-меліоративних досліджень, розвиток 

ґрунтової картографії (1950-1990 pp.); 
-  період сучасних досліджень грунтово-екологічного напряму (з 1990 p.). 
Зупинимось детальніше на кожному з них. 
Перший період - зародження знань про ґрунти, виокремлюється майже у всіх 

періодизаціях. Вирізняється накопиченням знань про ґрунти та їх властивості, які усно 
передавались від покоління до покоління. Лише в IX ст. з’явились “писальні” книги, які 
до XVII ст., залишались основними матеріалами про ґрунти та відображали відомості про 
реєстрацію земель, їхню кількість та якість, подавали порівняльне оцінювання. Перші 
спроби дати визначення поняттям “грунт” та “чорнозем” були зроблені у XVII ст. 
ботаніком Гебенштрейтом I. X. та агрономом Лівановим М. Г., які вивчали ґрунти 
материкової частини південних територій та відмічали високу їх родючість [21]. 
Територію Кримського півострова почали вивчати значно пізніше. Автором першої праці 
з науково-географічним описом був Зуєв В. Ф., який першим відмітив поширення в 
Криму чорноземів. Більш детально природа, в тому числі і ґрунти, були описані в працях 
Таблиця К. І. та Палласа П. С., які популяризували ідею сільськогосподарського 
використання земель півострова. [19]. Серед перших дослідників українських ґрунтів 
також можна назвати геоботаніка Рупрехта Ф. І., геолога Романовського Г. Д., 
геоморфолога-природознавця Леваковського І. Ф та інших, завдяки діяльності яких до 
середини XIX ст. вже був сформований певний обсяг інформації стосовно ґрунтів, їх 
родючості та основних властивостей на південних територіях України. 

Другий період - фрагментарних досліджень ґрунтів півдня України (1837-1875 pp.) 
пов’язаний з першими природно-географічними вивченнями території всієї Російської 
Імперії та півдня зокрема. Результати досліджень були узагальнені в праці “Военно-
статистическое обозрение Российской Им- 
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перии” [5], одинадцятий том якої присвячений території півдня сучасної України. Крім 
характеристики природних умов, в праці описані ґрунти досліджуваних територій, 
обґрунтовані причини їх різної родючості. Дані дослідження стали основою для 
створення “Господарського атласу Росії”, опублікованого в 1851 році, в якому під 
керівництвом Веселовського К. С. була складена перша карта ґрунтів Європейської Росії 
в масштабі 200 верст в дюймі (1:8400000), на якій було виділено 8 типів ґрунтів, в тому 
числі й чорнозем. Пізніше - в 1856 р. херсонським землевласником Гроссул-Толстим А. І. 
була створена карта територій від Прута до Інгулу, на якій автор виділив 4 смуги, 
чергування яких пояснював впливом клімату і висоти місцевості над рівнем моря [7]. В 
подальшому (1861-1862 pp.) повторно були проведені дослідження природних осо-
бливостей території південних губерній. Одним з найбільш обґрунтованих звітів щодо 
проведених досліджень є праця Шмідта О. О., який детально описав природні умови і 
ґрунти Херсонської губернії, провів класифікацію ґрунтів за мінеральним складом та 
вмістом органічної речовини, ввів у використання поняття “чорнозем звичайний”, яке 
широко використовується і сьогодні [15]. Велике значення мали і дослідження 
Чаславського В. І., за безпосередньої участі якого складена карта ґрунтів Європейської 
Росії, що вміщувала вже 32 умовних знаки. Над завершенням остаточного варіанту карти 
з 1875 р. працював геолог Докучаев В. В., з дослідженнями якого пов’язано виділення 
третього періоду - фундаментальних наукових пошуків на південних територіях (1875-
1900 pp.). Велику увагу Василь Васильович приділяв вивченню чорноземних ґрунтів. Для 
їх дослідження вчений провів ряд експедицій на території України, результати яких 
відобразив у всесвітньовідомій монографії “Русский чернозем” [8]. Науковець першим 
відмовився від домінуючої в той час теорії про морське походження чорноземів і 
переконливо довів їх генетичні зв’язки із степовою рослинністю. Звернув увагу на низьку 
врожайність ґрунтів, поширених вздовж узбереж, яку пояснював дефіцитом вологи та 
високими літніми температурами. На основі проведених досліджень вчений дав перше 
науково- обгрунтоване визначення поняттю “грунт” та склав карту “ізогумусових” смуг 
території Європейської Росії [8]. Однак із поглядами Докучаева В. В. не погоджувався 
геоботанік-агроном Костичев П. А. Науковець виступав проти того, що вирішальну роль 
у формуванні ґрунтів Василь Васильович відвів клімату та материнським породам, 
недооцінивши роль біологічного фактора. Критично схарактеризував і складену ґрунтову 
карту, оскільки вважав її неточною. Лише пізніше - після вивчення ґрунтів південного 
берега Криму, Павло Андрійович гідно оцінив всі наукові досягнення свого наукового 
противника [14]. 

Четвертий період (1900-1950pp.) розвитку ґрунтознавства розпочинається з 
активізації діяльності представників докучаєвської наукової школи. Одним із найбільш 
відомих представників даної школи є Набоких О. Г. Під керівництвом вченого були 
проведені широкомасштабні дослідження Херсонської губернії та створена 10-верстна 
(1:417000) ґрунтова карта. Розроблена класифікація 
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чорноземів, що враховувала тип водного режиму та динаміку карбонатів [18]. Зосновано 
перший в Росії музей з офіційною назвою “Ґрунтовий Музей Імператорського 
Новоросійського Університету імені графа Павла Миколайовича Ігнатьєва” [17]. 
Олександру Гнатовичу належить методи глибоко - ґрунтового дослідження, метод так 
званої “трифазної” ґрунтової зйомки, метод паралельного обліку й картографування 
окремих ознак ґрунтів, що додало ґрунтовим картам повноту і точність [28]. Вцілому, 
внесок вченого настільки значний, що Махов Г. Г. у своїй праці “Территориальные 
исследования почвенного покрова на Украине” назвав досліджуваний період 
“набоківським” [16]. 

Серед значних досягнень четвертого періоду є дослідження Танфільєв Г. І., який 
провів районування території сучасної Одеської області, виділивши дев’ять районів в 
залежності від висоти над рівнем моря та склав ґрунтову карту (1924 p.). Для визначення 
глибини залягання вуглекислого вапна вчений першим використав метод скипання, який 
використовується і сьогодні [26]. 

Територію Кримського півострова вивчав Клепінін М. М. Одним із найбільших 
досягнень науковця було складення середньомасштабної карти півострова, на якій 
показано 17 типів ґрунтів, починаючи з південноруського чорнозему і закінчуючи 
“красноземами” Південнобережжя [12]. В подальшому, завдяки діяльності Соболева С. 
С., Михайловської О. М., Вернандер Н. Б., Самбур Г. Н., Антипова-Каратаєва І. М., 
Прасолова Л. І., Соколова М. М., Дзенс-Литовської Н. М. та ін. були удосконаленні 
методики ґрунтознавчих досліджень, детально вивченні фізичні і хімічні властивості 
ґрунтів, складенні ґрунтові карти різного масштабу [3]. Проте, проведення досліджень 
спочатку ускладнились, а потім зовсім припинились з початком війни. Одразу після її 
закінчення регіональні пошуки продовжились. 

П’ятий період - грунтово-географічних і грунтово-меліоративних досліджень, 
розвиток ґрунтової картографії (1950-1990 pp.). На основі аналізу наявної інформації 
було виділено три напрями досліджень: загальні грунтово-географічні, грунтово-ерозійні 
та грунтово-меліоративні. Грунтово- географічний напрямок полягав у проведенні 
широкомасштабних досліджень, зокрема, територію лісостепу вивчали вчені під 
керівництвом Скориної С. О. та Гриня Г. С., степу - Кисіля В. Д., степового Криму - 
Новікової А. В., гірського Криму - Кочкіна М. А. Вчені дослідили генезис, склад і 
властивості ґрунтів, дали їм агровиробничу характеристику, описали географію 
поширення грунтів. В результаті проведених досліджень були складені великомасштабні 
районні, середньомасштабні обласні карти та ґрунтова карта України (1 : 500000 та 1 : 
2500000). Впродовж 60-80-х років активно вивчали властивості поверхнево- 
солонцюватих ґрунтів (Носко Б. С.), ґрунти подових понижень (Полупай М. І.), солоді та 
осолоділі ґрунти (Ковалишин Д. І., Яшинова Є. Т. та ін.). Широкий розвиток зрошення 
зумовив необхідність поглибленого вивчення вмісту солей в ґрунтових горизонтах 
(Новікова А. В., Полупай М. І., Можейко А. М., Воротник Т. К., Чесняк Г. Я., Гаврик П. 
А. та ін.) [27]. 
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Грунтово-ерозійні дослідження в 60-70 pp. на території Одещини та Ми- колаївщини 
проводились під керівництвом Бракіна С. С., за участі якого була розроблена 
класифікація ґрунтів, складені грунтово-ерозійні карти і обґрунтовані заходи боротьби з 
ерозією. Започатковані дослідження продовжувались під керівництвом Швебса Г. І., за 
участі якого були проведені численні польові експериментальні дослідження 
протиерозійної стійкості ґрунтів з використанням методу штучного дощування [24]. 
Генріха Івановича вважають засновником одеської школи теоретичного і прикладного 
ерозієзнавства, серед основних напрямів діяльності якої: математичне моделювання 
ерозійних процесів, використання геогінформаційних систем і технологій в 
ерозієзнавстві, ерозія на зрошувальних землях, протиерозійна стійкість ґрунтів та ін. [23]. 

Широкий розвиток іригації зумовив інтенсифікацію грунтово-меліоративного 
напряму досліджень. Ще в 1951 - 1952 pp. були проведені великі територіальні ґрунтові 
дослідження земель півдня України, де планувалось будівництво зрошувальних систем. 
Над вивченням територій Інгулецької, Крас- нозаменської та Каховської систем 
працювали співробітники Харківського СГІ - Гринь Г. С., Кисіль В. Д., Яровенко А. Ф., 
Самбур Г. М. та ін. На основі вивчення території сухого степу України Самбур Г. М., 
враховуючи умови ґрунтоутворення та особливості комплексності ґрунтового покриву, 
провів грунтово-меліоративне районування вказаної території, описав властивості 
ґрунтів, визначив норми поливів та зробив прогноз щодо розвитку процесів у ґрунтах 
зазначених районів [22]. Для території степового Криму, де передбачалось будівництво 
Північно-Кримської зрошувальної системи були сформовані колективи на основі кафедр 
ґрунтознавства ведучих університетів СРСР, під загальним керівництвом Гусєва В. П., за 
участі якого була складена карта ґрунтів Криму [27]. 

Найбільш інтенсивні темпи розвитку зрошення в Україні характерні для 1966-1990 
pp., коли були збудовані найбільші зрошувальні системи. Вчені вивчали властивості 
ґрунтів, трансформацію речовинно-хімічного і мінералогічного складу в умовах 
зрошення та їх вплив на рівень родючості ґрунту. Особлива роль в дослідженнях 
зрошувальних земель півдня України належить Гоголеву І. М., за ініціативи якого була 
створена кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів ОНУ імені І. І. Мечникова та 
науково-проблемна лабораторія. Дослідженнями, під керівництвом професора, 
встановлено генетичну сутність негативних наслідків зрошення чорноземів, обґрунтовані 
і впроваджені в практику заходи щодо охорони ґрунтів та підвищення їх родючості в 
умовах зрошення та дренажу [1,6]. 

Виділення шостого періоду - сучасних досліджень ґрунтово-екологічного напряму (з 
1990р.) характеризується становленням України як самостійної держави та ускладненням 
проведення наукових досліджень, у зв’язку з майже повним припиненням фінансування. 
За часів незалежності грунтово-географічні дослідження представлені діяльністю вчених 
основних університетів півдня 
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України та відділеннями Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків. Серед 
основних напрямів виділяють наступні: 

-  грунтово-географічні дослідження, що включають багаточисленні дослідження з 
морфогенетичних особливостей ґрунтів, розробки теорії та практики ґрунтознавства: 
Гоголєв І. М., Біланчин Я. М., Позняк С. П., Красєха Є. Н., Михайлюк В. І. та ін. (Одеса); 
Ушкаренко В. О., Лазер П. Н., Минкін М. В., Шепель А. В., Свиридов О. В. та ін. 
(Херсон); Чорний С. Г., Письменний О. В., Гамаюнова В. В. та ін. (Миколаїв), Єна В. Г., 
Єргіна О. І. (Сімферополь); 

-  грунтово-меліоративні - представляють однин з найбільш різнопланових науково-
прикладних напрямів, який відображається в дослідженні ґрунтів під час зрошення та в 
постіригаційний період: Гоголєв І. М., Біланчин Я. М., Позняк С. П., Красєха Є. Н., 
Жанталай П. І., Тортик М. И. Тригуб В. І. (Одеса); Ушкаренко В. О., Минкін М. В., 
Сидоренко О. І., Берднікова О. І. (Херсон); 

-  грунтово-ерозійні дослідження - спрямовані на вивчення водної ерозії і розробку 
наукових і прикладних основ охорони ґрунтів і використання земельних ресурсів 
ерозійно-небезпечних земель, а також теоретичне обґрунтування ерозійних процесів на 
основі геоінформаційних технологій (Швебс Г. І., Світличний О. О. та ін. (Одеса); 
Чорний С. Г., Хотиненко О. М. (Миколаїв); Єргіна О . І .  (Крим). 

-  екологічний напрямок ґрунтово-географічних досліджень - відображається в 
працях Тригуб В. І. (Одеса), Гирля Л. Н. (Миколаїв) та інших вчених, в яких науковці 
акцентують увагу на проблемах якості ґрунтів зокрема та навколишнього середовища 
вцілому. 

В останні роки приділяється увага вивченню еволюції ґрунтового покриву, 
класифікації ґрунтів, направленій зміні ґрунтотворних процесів під впливом 
окультурення, розробці і створенню математичних моделей родючості і т. д. Вчені 
приймають активну участь у семінарах, конференціях, нарадах, присвячених актуальним 
проблемам ґрунтознавства, що дає можливість співпрацювати та обмінюватись досвідом. 

ВИСНОВКИ 
Проведений історико-аналітичний огляд розвитку ґрунтознавчих досліджень показав, 

що існуючі праці недостатньо повно відображають історичні аспекти становлення та 
розвитку грунтово-географічних досліджень на півдні України. Проте джерельна база є 
достатньою для здійснення їх цілісного вивчення та систематизації. 

Дослідження, щодо питання періодизації розвитку ґрунтознавчої науки є складним, 
оскільки за основу виділення окремих періодів різні вчені обирають різні ознаки: 
персоналії, суспільно-економічні формації, історичні підходи тощо. На основі аналізу 
доступних матеріалів нами запропонована періодизація грунтово-географічних 
досліджень півдня України, що включає шість періодів, в яких послідовно викладені 
досягнення ґрунтознавчої науки та розвиток 
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наукових ідей на південних землях України. Висвітлено основні наукові досягнення та 
внесок окремих вчених кожного з виділених періодів. Встановлено велике теоретичне і 
практичне значення проведених ґрунтознавчих пошуків для сучасної науки. 

Основними завданнями на майбутнє є поглиблення наукових досліджень ґрунтів, 
моніторингові дослідження, застосування ГІС - технологій для проведення детального 
картографування ґрунтового покриву, оцінки екологічного стану ґрунтового покриву, 
розробки заходів щодо раціонального використання ґрунтів та інші напрямки наукових 
пошуків. 
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К ВОПРОСУ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЮГА УКРАИНЫ 

Резюме 
В статье обобщены архивные материалы и печатные работы относительно становления и 

развития почвенно-географических исследований юга Украины. На основании систематизации 
литературных источников выделено шесть периодов почвенно-географических исследований и 
освещены основные научные достижения и направления исследований каждого из них. 
Проанализирована деятельность ведущих ученых выделенных периодов и установлено их 
вклад в развитие почвенно- 
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 географических исследований. Выявлено большое теоретическое и практическое значение 
проведенных почвенных исследований для современной науки. 

Ключевые слова: почвоведение, почвенно-географические исследования, периодизация 
исследований, юг Украины. 
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TO THE QUESTION OF PERIODIZATION OF SOIL-GEOGRAPHICAL 
RESEARCHES OF SOUTH OF UKRAINE 

Abstract 
Due to the lack of systematic materials that would reflect the development of soil science 

researches in southern Ukraine, a detailed analysis of the formation of soil science and geographic 
searches on this territory was conducted. The article summarized the archives and published works 
concerning this problem. On the basis of the research were singled out six periods. The first features an 
accumulation of information about soils and their properties that were not systematic. For the second 
period (1837-1875 years) is characterized by the assembling of the first soil maps on which appeared 
also the chernozems of southern Ukraine and the creating of their classifications. The basis for the 
selection of the third period (1875-1900 years) was conducting the first scientific studies of soil under 
the guidance of V V. Dokuchaev, who reflected the results of a study in his issue “Russian 
chernozem.” The fourth period (1900-1950 years) - features a large-scale researches of south of 
Ukraine, drawing up detailed soil maps, foundation of soil museum (Nabokih O. G.), conducting of 
zoning of areas of the Odessa Province (Tanfilev G. I.) and the Crimean peninsula (Klepinine М. М., 
Sobolev S. S., Mikhaylovska О. M), improving of methods of soil study. Conducting researches on the 
soil-geographical, soil-erosion and soil-meliorative directions became the basis of the separation of the 
fifth period (1950-1990 years), the results of which were shown in numerous works. For the modem - 
the sixth period (from 1990) inherent realization of researches aimed at understanding of soils state 
under conditions of heavy use. On the basis of conducted researches it was determined great theoretical 
and practical importance of searches conducted soil science to modem science. Based on the research it 
was determined great theoretical and practical importance of carried out soil science searches to 
modem science. 

Keywords: soil science, soil-geographical researches, periodization researches, south of Ukraine. 
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