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КРИНИЧАНСЬКОМУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ  
НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ СТАЦІОНАРУ – 35 РОКІВ 

У роботі роз�лянуто заснування і ор�анізація Криничансько�о фізико��ео�рафічно�о 
науково�навчально�о стаціонару; виділені та представлені основні напрямки комплек�
сни� фізико��ео�рафічни� досліджень і особливості ї� розвитку.
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ВСТУП
Стаціонарні дослідження – це комплекс науково�дослідницьки� робіт� які 

проводяться на базі ре�улярної діяльності �ео�рафічни� стаціонарів із мето� 
докладно�о вивчення часови� і просторово�часови� закономірностей природ�
ни� та антропо�еново�природни� процесів і явищ� та виявлення змін у �ео�ра�
фічни� ланд�афта� і ї�ні� компонента�. Вивчення закономірностей структури 
та функціонування природни� систем різни� ран�ів� перетворення та о�орона 
природи� раціональна ор�анізація території стали основними питаннями� які 
завжди роз�лядались на кафедрі фізичної �ео�рафії та природокористування. 
Метою даної роботи є аналіз комплексни� фізико��ео�рафічни� досліджень� 
які проводяться на території Криничансько�о стаціонару. Ви�одячи з визначе�
ної мети� поставлені наступні завдання: вивчення фактични� дани� про засну�
вання та історі� розвитку стаціонару; вивчення персоналій дослідників тери�
торії стаціонару; вивчення компонентни� і комплексни� фізико��ео�рафічни� 
досліджень в межа� території стаціонару; особливості проведення навчаль�
ної за�альної фізико��ео�рафічної практики та науково�дослідної роботи сту�
дентів. Науково�навчальний стаціонар є структурним підрозділом �еоло�о�
�ео�рафічно�о факультету� методичне керування яким забезпечує кафедра 
фізичної �ео�рафії та природокористування. Територія стаціонару умовно 
обмежена долинами річок Смолянка (на півночі)� Батіжок (на півдні)� автодо�
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ро�ами Козацьке�У�ожани (на за�оді) та �асати�Ракулово�Шля�ове (на с�оді) 
(радіус пі�о�ідної досяжності від села Кринички – 10�15 кілометрів). Об’єкт 
дослідження – природні комплекси ланд�афту південно�о лісостепу відро�ів 
�одільської височини та процеси� які відбува�ться в ньому� в межа� території 
Криничансько�о стаціонару. Предмет – історія розвитку та особливості ком�
понентни� і комплексни� польови� досліджень в межа� території стаціонару.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Фактичним матеріалом для написання даної роботи були наукові праці 
співробітників кафедри фізичної �ео�рафії та природокористування – прак�
тична діяльність співробітників� статті� автореферати. В процесі виконання 
роботи використовували такі традиційні методи дослідження� як порівняльно�
�ео�рафічний� історико��ео�рафічний та метод аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Фізико��ео�рафічний навчально�науковий Криничанський стаціонар був за�

снований у 1980 році на базі Криничанської середньої �коли і в 2015 році буде 
відмічати своє 35�річчя. На початок 80�ти� років в с. Кринички значно змен�и�
лась кількість учнів і ї� перевели в �колу с. Шля�ове. �риміщення Криничан�
ської середньої �коли� фактично� не використовувалось. Таким чином� Одесь�
кий державний університет отримав унікальну можливість проводити практику 
і наукові дослідження в своєрідни� південнолісостепови� ланд�афта� терито�
рії Одеської області. �риміщення �коли і приле�ла територія (двір� �кільний 
сад та стадіон) були передані Балтським райвиконкомом на баланс Одесько�о 
держуніверситету імені І. І. Мечникова� які з�одом були приватизовані універ�
ситетом. Криничанський фізико��ео�рафічний стаціонар був ор�анізований як 
навчальний науково�дослідний комплекс при �еоло�о��ео�рафічному факульте�
ті Одесько�о національно�о університету� основне призначення яко�о – прове�
дення наукової роботи� навчальни� і виробничи� практик студентів��ео�рафів 
�еоло�о��ео�рафічно�о факультету. Стаціонар ор�анізований для вивчення ста�
ну ланд�афтів і режиму надмірно зволожени� бо�арни� земель (мочарів)� а 
також ї�ньої меліорації [3]. 

�ер�им керівником фізико��ео�рафічної комплексної навчальної практики 
студентів І��о курсу декілька років був доцент кафедри ґрунтознавства та �ео�
�рафії ґрунтів Біланчин Я. М. Він пер�ий разом зі співробітниками кафедри і 
студентами провів дослідження ґрунтів та ґрунтово�о покриву території Кри�
ничанської сільської ради� яка на той час була колективно� власніст� кол�ос�
пу «Карла Маркса». В пер�ий рік існування стаціонару ор�анізаціє� роботи 
на ньому займався доцент кафедри фізичної �ео�рафії Соколов Ю. М. (зараз 
доктор �ео�рафічни� наук� професор Одеської державної академії будівництва 
і ар�ітектури); потім – Смирнов О. І.� (�еоло� за фа�ом� коли�ній �оловний 
�ідро�еоло� �ричорноморської експедиції). Смирнов О. І. майже 20 років був 
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навчальним майстром стаціонару і доклав ба�ато зусиль для йо�о розбудови. 
Завдяки йому була закладена свердловина і встановлена водонапірна ба�та� 
це дало можливість забезпечити стаціонар питно� водо� та для побутови� 
потреб� що було дуже важливо для виконання про�рами практики біля сотні 
студентів; закладена серія свердловин для встановлення �еоло�ічної будови 
території на опорному профілі. Успі�но продовжили йо�о начинання – Цур�
кан  О.  І. (нав чальний майстер стаціонару 2002�2006 рр.)� Гижко О. О. (на�
вчальний майстер стаціонару 2006�2010 рр.) та Ма�денко Р.С� який виконує 
обов’язки навчально�о майстра останні 4 роки. �отрібно відмітити� що успі��
на діяльність стаціонару не була б можливо� без працівників стаціонару: за�
в�оспів Артемчука Л.  І.� Семен�ка І. �.� Лопат�ка С. �.; ку�арів Браславської 
М. �.� Лопат�к Н. �.� Серде�и Т. О. та сторожів Браславсько�о В. А.� Мо�или 
В. І.� Семен�ка Л. О.� Серде�и В. В.� які завжди були напо�отові допомо�ти 
студентам і викладачам під час про�одження практики і проведення наукови� 
досліджень. 

�ер�і навчальна і наукова про�рами були розроблені під керівництвом про�
фесора Швебса Генрі�а Івановича� який на той час був завідувачем кафедри фі�
зичної �ео�рафії і керував за�ально� фізико��ео�рафічно� практико� І��о кур�
су �ео�рафів на початку 80�� років. �отім керівником практики до 1990  року 
був Сизов В. О. – викладач кафедри фізичної �ео�рафії. В цей же час зі студен�
тами на практиці прац�вали проф. Єлісеєва Є. В. (тоді доцент кафедри фізич�
ної �ео�рафії)� доцент Шато�іна Л. М.� доцент Зелененко (Мулик) О.  Г. (на той 
час – викладач кафедри фізичної �ео�рафії); доцент Жанталай �. І. (кафедра 
ґрунтознавства та �ео�рафії ґрунтів)� який найбіль�е часу прац�є на стаціо�
нарі: вже понад 30 років (з 1984 року) керує навчально� практико� з її ґрун�
тознавчої частини. У 80�ті роки стаціонар використовувався і для проведення 
топо�рафічної практики� яко� керували викладачі кафедри ґрунтознавства та 
�ео�рафії ґрунтів – доцент Суворовська О. Л.� доцент Сульдін В. О.� ст. викла�
дач Лялін А. М.

Останні 25 років (з 1990 року) керівництво практико� здійсн�є доцент �и�
липенко Г. �. За цей час фактично незмінно� була команда викладачів� які 
доклали чимало зусиль для вивчення природи ланд�афтів території стаціона�
ру – доцент Жанталай �. І.� доцент �лотницький С. В.� ст. викладач Борщ О. В.� 
доцент Му�а Б. Б.� доцент Цуркан О. І.; у 90�ті роки прац�вав доцент Го�олєв 
А. І.; останні 3 роки – доцент Стоян О. О.� доцент �яткова А. В. Краєзнавчо�� 
економіко��ео�рафічно� практико� (студентів кафедри �ео�рафії України) ке�
рує доцент Молодецький А. Е.

�отрібно відмітити активну діяльність студентів у пер�і роки розбудови 
стаціонару – викону�чи навчальну про�раму практики� вони також прац�вали 
на будівництві їдальні� ду�ів� обладнували приміщення стаціонару� допома�а�
ли на поля� колективно�о �осподарства села Кринички. 

Розвиток �ео�рафічно�о стаціонару здійсн�ється під впливом комплексу 
чинників. Обмежу�ть можливості експлуатації об’єкту фінансові проблеми� 



59

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

застаріла матеріально�те�нічна база та ін�і фактори �осподарчо�о �арактеру. 
�роте� унікальне розта�ування стаціонару в межа� самобутньо�о села і част�
ково антропо�енізованої природи неподалік від визначни� пам’яток природи 
(ентомоло�ічний заказник «Коритнівський»� пам’ятки природи місцево�о зна�
чення – «Віковий дуб» та діброва Лабу�на); ар�ітектурни� споруд� історични� 
ар�еоло�ічни� об’єктів – (у ба�атьо� села� ре�іону стаціонару знайдено зали��
ки поселень трипільської культури (II�IV тис. до н.е.): с. Гольма� с. Коритне� 
с.  Кринички� с. �іщана� с. Шля�ове� с. Чернече� с. У�ожани; поселення II тис. 
до н. е. сабатинівське (с. У�ожани� с. Чернече); поселення черняхівське (III�IV 
ст. н.е.): с. Крижовлин� с. Кринички� с. �іщана� с. �ужайкове� с. У�ожани; мо-
гильники ґрунтові: черня�івський час (III�IV ст. н.е.) с. Кринички; с. �ужайко�
ве; садиба поміщика (маєток панів Л�бомирськи� ) і парк кінця �І� – початку 
��  століття (в межа� лісово�о масиву Ракулово� урочище �мільове� площе� 
4�5 �а� біля села Червона зірка); палео�ео�рафічна зна�ідка: скелет мастодонта 
(біля с. Коритне) – сприяє використанн� стаціонару� як студентами та співро�
бітниками університету� так і студентами та викладачами ін�и� навчальни� 
закладів� працівниками установ і ор�анізацій.

Неповторність території стаціонару обумовлена� в пер�у чер�у� йо�о місце�
положенням на відро�а� �одільської височини і особливостями ланд�афтної 
структури дано�о ре�іону (рис.1). Тут «зібрані» �еоло�ічні� �еоморфоло�ічні� 
ботанічні об’єкти� які разом утвор��ть неповторні ланд�афти. 

В основі морфоло�ічної структури і функціонування ланд�афтів основну 
роль віді�ра�ть нео�енові піски та �лини балтської світи� які перекриті кон�
тинентальними червоно�бурими �линами і лесовидними су�линками. Останні 
віді�ра�ть велику роль у формуванні вододільни� повер�онь і привододільни� 
с�илів. Відносна ри�лість осадови� порід� що форму�ть сучасний рельєф� зна�
чне перевищення вододілів над місцевими базисами ерозії (80�130 м) і значна 
�оризонтальна розчленованість території (0�6�0�8 км/км2) річковими долинами 
Кодими з притоко� Батіжок� Савранки з притоко� Смолянка і балками сфор�
мували сильно розчленовані височинні �вилясто��орбисті лесові лісостепові 
ланд�афти� з долинами річок і балками� які врізані в нео�енові піщано��линисті 
відклади балтської світи. 

Своєрідна �еоло�ічна будова зумовила формування трьо� рівнів ґрунтови� 
вод� що виклин��ться на привододільни� с�ила�� в вер�ній і нижній трети�
на� с�илів долин річок та балок. Особливості структури �еоло�ічної і �ідро�
�еоло�ічної будови території обумовили строкатий набір зональни� модальни� 
ґрунтів – чорноземів типови�� ре�радовани�� вилу�увани�; та окреми� ареалів 
чорноземів опідзолени�. Значна розчленованість території яружно�балково� 
сітко� призвела до відслонення нео�енови� пісків та �лин у ви�ляді клино�
видни� відкладів на привододільни� с�ила� та с�ила� балок� на яки� сфор�
мувались ґрунти� що у номенклатурному списку класифіковано як чорноземи 
на нелесови� порода�: зокрема� чорноземи на піщани� відклада� та червоно�
бури� �лина� балтської світи. Активне розор�вання території привело до �и�
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Рис.1 Територія стаціонару Кринички

 

роко�о розвитку ерозійни� процесів ґрунтово�о покриву. Ви�оди ґрунтови� вод 
на с�ила� створ��ть ланц��и ареалів своєрідни� перезволожени� природни� 
комплексів� що отримали назву «мочари». С�или долин річок та балок розчле�
новані ярами� промоїнами� лощинами; в місця� ви�оду ґрунтови� вод форму�
�ться зсуви та опливини� зсувні тераси� циркоподібні ні�і і т. ін. Глибокі� сво�
єрідні балки декілько� типів (V� і U�подібні) ще збере�ли сво� самобутність 
і природну красу з величезним розмаїттям різнотравно�типчаково�ковилови� 
степів (злаків� бобови�� різнотрав’я) та �ироколистяни� бузиново�ясенево�
дубови�� кленово�ясеново�дубови� та бересклетово�чере�нево�дубови� лісів. 

Така структура ланд�афтів зумовила надзвичайне ланд�афтне і біотичне 
різноманіття: вони створили неповторні пейзажі� які привабл��ть не тільки 
своє� своєрідно� будово�� але й наповн��ть почуттям радості та �вил�ван�
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ня від то�о� що куди не �ляне� – можна побачити мальовничі діброви (Ла�
бу�на� Но�аєво� Бондурово� Шумилово� �лоске� Ракулово та ін.)� що ще за�
ли�ились� �оча ї� площа скоротилась в десятки разів в порівнянні з початком 
��  століття.

Ці неповторні ланд�афти обумовили і визначили основні напрямки вивчен�
ня і дослідження природни� комплексів території стаціонару (з пер�и� років 
йо�о заснування). До про�рами наукови� робіт стаціонару в�одили спостере�
ження за воло�іст� ґрунтів на модельній с�иловій ділянці в трьо� кл�чови� 
точка� (щодекадно) та дослідження меліоративни� властивостей ґрунтів мето�
дами �тучно�о дощування і заливни� кілець. Всі дослідження велись на ланд�
�афтній основі [3]. В 80�ті і на початку 90�� років ре�улярно ор�анізовувались 
експедиції по вивченн� а�ро�ідроло�ічни� властивостей автоморфни� і моча�
ристи� ґрунтів за допомо�о� зазначени� методів (досліди проводились викла�
дачами та співробітниками кафедри фізичної �ео�рафії Бєловим В. М.� Урусо�
вим А. Т.� І�о�иним М. І.� Борщем О. В.� Назаренком В. Л.� �рокопенко С. С.). 
За отриманими результатами була встановлена динаміка �ідроло�ічни� власти�
востей ґрунтів в залежності від різни� �еоморфоло�ічни� і кліматични� умов. 

Ґрунтознавцями факультету проводились комплексні дослідження ґрунтів 
та ї� властивості (доценти Біланчин Я. М.� Жанталай �. І.� Го�олєв А. І.; ст. 
викладач Буяновський А. О.). Детально вивчена ї� морфоло�ічна будова� струк�
тура ґрунтово�о покриву і укладена карта ґрунтів. 

Грунтово��ео�рафічні дослідження території землекористування на той час 
кол�оспу «Карла Маркса» були започатковані ще у 50�60�� рока� минуло�о сто�
ліття спеціалістами Одеської філії інституту «Укрземпроект» УААН. �ізні�е 
було проведено декілька кори�увань матеріалів великомас�табни� ґрунтови� 
досліджень даної території. Такі дослідження за радянськи� часів проводились 
періодично через 10�12 років з мето� встановлення можливи� змін структури 
ґрунтово�о покриву� пов’язани� як із природними явищами (наприклад зміно� 
�ідротермічни� умов території)� так і з антропо�енним чинником (�осподарська 
діяльність� а�роте�нічні за�оди� розвиток ерозійни� процесів тощо). Отримані 
матеріали були осново� створення ґрунтової карти території стаціонару «Кри�
нички». Цікавим є те� що планові періодичні ґрунтові обстеження дозволили 
фіксувати структуру ґрунтово�о покриву на момент проведення досліджень. 
Систематичні ж спостереження за зміно� умов ґрунтоутворення дозволили 
виявити динаміку змін морфоло�ії і властивостей ґрунтів. Саме такі спосте�
реження дали можливість встановити цікаву закономірність евол�ції ґрунтів 
стаціонару� яка пов’язана з циклічними змінами ї� �ідротермічно�о режиму. 
Це� в пер�у чер�у� стосується зміни класифікаційно�о статусу доміну�чи� тут 
чорноземів типови� і ре�радовани�: у воло�і�і і відносно �олодні періоди чор�
ноземи можуть бути діа�ностовані як типові� а під час су�і�и� і теплі�и� пері�
одів – як ре�радовані. Це поясн�ється особливостями формування карбонатно�
�о профіл� чорноземів: на відміну від �умусово�о профіл�� який у ци� ґрунта� 
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має про�ресивно�акумулятивний �арактер розподілу ор�анічної речовини� кар�
бонатний складається із дво� зон – мі�раційної і карбонатно�акумулятивної. 
Остання містить карбонати у формі прожилок та псевдоміцелі� і є біль� ста�
більно�� мен�е піддається впливу циклічни� змін �ідротермічно�о режиму 
території і зосереджена на �либині 90�120 см. Мі�раційна зона� вер�ня межа 
якої маркується �либино� скипання від 10% розчину соляної кислоти� може 
істотно змін�вати своє положення залежно від воло�ості та теплово�о режиму 
ґрунту. Зазвичай у чорнозема� типови� лінія скипання про�одить на �либині 
70�80 см� і карбонати в межа� мі�раційної зони перебува�ть переважно у роз�
сіяній формі. У ре�радовани� чорнозема� міцелярні форми карбонатів залежно 
від ступен� ре�радації з вис�ідними потоками воло�и у су�і�і періоди можуть 
підніматись до �либини 40�50 см� що і є об’єктивно� ознако� ре�радації. 

За тривалий період ґрунтови� досліджень в межа� стаціонару були вивчені 
профілі чорноземів на нелесови� порода� і виявлені ї� різновиди на відстані 
всьо�о 20 м. Глибина ґрунтово�о профіл� чорноземів на піска� складала близь�
ко 200 см� на �лина� – 100 см� в той час як модальні �рунти тут ма�ть �либину 
в середньому 150 см. 

Для вивчення кліматични� і по�одни� умов території на стаціонарі ор�ані�
зований метеопост. Обладнано стандартний метеороло�ічний майданчик� вста�
новлено ґрунтовий �ідравлічний випар�вач. Метеомайданчик обла�тований 
пси�рометрично� будко� та будко� для самописців� пл�віо�рафом� опадо�
міром Третьякова і ґрунтовим випаровувачем Г�І�2000. Щоденно співробіт�
никами стаціонару проводяться спостереження за температуро�� воло�іст� 
повітря� опадами� випаровуванням з повер�ні ґрунту. В 80�ті роки періодично 
ор�анізовувались зимові експедиції і проводились спостереження за потуж�
ніст� сні�ово�о покриву і просторовим �арактером йо�о заля�ання (Антоно�
ва  С.  О.� Борщ О. В.� Ви�ованець Г. В.� �ак О. С.).

Детально вивчено �еоло�ічну будову модельної с�илової ділянки� пробу�
рені свердловини для вимір�вання рівня ґрунтови� вод� укладено �еоло�ічну 
карту для модельної с�илової ділянки через Криничанську балку. Для вивчен�
ня �ідро�еоло�ічни� умов формування мочарів �ричорноморсько� �еоло�о�
розвідувально� експедиціє�� за до�овором з Одеським держуніверситетом� 
у 1983  році були пробурені декілька розвідувальни� та спостережни� сверд�
ловин через Криничанську балку на перерізі в районі стаціонару. �аралельно 
був пробурений дру�ий переріз свердловин� який закладений через мочар на 
лівому с�илі Криничанської балки і привододільному с�илі. Всьо�о було про�
бурено 9 розвідувальни� свердловин обся�ом 406 по�онни� метрів і 11 спо�
стережни� свердловин – 239 метрів. Розвідувальні свердловини (після закін�
чення опису керна порід� які прой�ли� та відбору зразків) були ліквідовані� а 
свердловини спостереження були обладнані спеціальними фільтрами на колон�
ка� труб з мето� проведення спостереження за рівнем ґрунтови� вод. Дослі�
дженнями встановлено� що територія стаціонару має складну �ідро�еоло�ічну 
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будову. Це поясн�ється великим різноманіттям і різко� зміно� літоло�ічно�
�о складу та фільтраційними властивостями порід� які форму�ть територі�� 
особливо вер�ні� �оризонтів� де розповс�джені балтські піщано��линисті від�
клади нео�ену та су�линки четвертинно�о віку. Часте чер�ування водовміщу��
чи� і відносно водопроникни� порід� невидержаність ї� в розрізі� привели до 
формування ряду малообводнени� водоносни� �оризонтів� часто з утрудненим 
�ідравлічним зв’язком� а інколи і повніст� ізольовані один від одно�о. Водо�
носні �оризонти в нео�енови� відклада� розповс�джені вс�ди і зустріча�ться 
на �либина� від 2�5 до 120 м в пліоценови� відклада� та від 30 до 250м і біль�
�е – в міоценови�. Ї� мінералізація коливається від 0�5 до 50 �/л та біль�е. 

Як показало буріння розвідувальни� свердловин� в межа� території стаціо�
нару ґрунтові води зустріча�ться на �либина� до 20 і біль�е метрів. Найчасті�е 
ґрунтові води форму�ться в лесовидни� су�линка� четвертинно�о віку і зрід�
ка – в дрібнозернисти� піска� балтськи� відкладів. Глиб�і водоносні �оризонти 
форму�ться в дрібнозернисти� піска�� піщаника� та вапняка� (різної щільнос�
ті) нео�ену. На ділянка� поблизу існу�чи� мочарів ґрунтові води зустріча�ться 
на �либина� мен�е 1 метра� з віддаленням від мочарів �либина заля�ання ґрун�
тови� вод дуже �видко зростає до 5�7 і біль�е метрів. Живлення ґрунтови� вод 
в основному відбувається за ра�унок інфільтрації атмосферни� опадів. За�альна 
мінералізація ґрунтови� вод становить 1�3 �/дм3 і зрідка перевищує 5 �/дм3. Така 
складна �ідро�еоло�ічна будова території обумовила формування своєрідно�о 
строкато�о мал�нка природно�територіальни� комплексів.

Також проводились �ідро�еоло�ічні спостереження за рівнем і температу�
ро� ґрунтови� вод на системі свердловин� які були пробурені з мето� вивчен�
ня �еоло�ічної будови району (Борщ О. В.� Смирнов О. І.). Як показали спо�
стереження в 1985�86 рока� температура ґрунтови� вод коливається в межа� 
10�120 С� а поблизу мочара� як правило� змін�ється від 3�50 С в зимовий період 
до 12�150 С – в літній. Також був встановлений �імічний склад вод в ареала� 
мочарів� який має натрієво�ма�нієвий� �ідрокарбонатно�сульфатний склад. 

Крім то�о� проводилось визначення польової воло�ості ґрунтів на кл�човій 
ділянці� по профіл�� який про�одить через мочари. Ці дані дали можливість 
спостері�ати динаміку ґрунтової воло�и в автоморфни� і перезволожени� 
ґрунта�. Відбір проводився на �либину 1 м� один раз на декаду (Борщ О. В.� 
Семен�к Л. О.). 

З мето� визначення рослинни� у�руповань� на мочара� і суміжни� тери�
торія� в районі стаціонару ре�улярно проводились �еоботанічні дослідження. 
Описані і визначені фітоценози� які �арактерні для різни� видів мочарів� ви�
явлені рослинні індикатори перезволоження (�илипенко Г. �.� Товсту�а Н. І.). 
Для вивчення динаміки мочарів за порами року: декілька разів на рік проводи�
лись аеродослідження північни� районів території Одеської області (�илипен�
ко Г. �.� Борщ О. В.� Варламова Н. Я.)� за допомо�о� яки� встановлені де�иф�
рувальні ознаки різни� видів мочарів; проведена ї� класифікація і типізація з 
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ура�уванням структури ланд�афтів і дани� природни� комплексів. Вивчення 
ланд�афтної структури мочарів дозволило виділити 4 типи мочарів� які �арак�
терні для ланд�афтів відро�ів �одільської височини південно�о лісостепу (�и�
липенко Г. �.) [1� 2]. На стаціонарі проводяться спостереження за сезонними 
змінами стану природно�територіальни� комплексів – мочарів та динаміко� 
ї� структури і функціонування під впливом �осподарської діяльності л�дини. 

За планом комплексни� досліджень передбачені і проводились напівстаці�
онарні роботи� які основані на традиційни� ланд�афтни� дослідження�� що 
проводяться на профіля� і мар�рута�. Описані типові кл�чові ділянки� які 
�арактерні для різни� видів природни� комплексів (�илипенко Г. �.). �ро�
водяться спостереження за динамічним станом певни� комплексів і ї� видів. 
Стаціонар є основно� кл�чово� ділянко� ланд�афтно�о трансекту через те�
риторі� Одеської області. На основі кл�чової ділянки стаціонару впер�е в 
Україні укладена великомас�табна а�роланд�афтна карта і виділені одиниці 
а�роланд�афту [1].

Неповторними не тільки для території стаціонару� але і усьо�о ре�іону Оде�
щини є палео�ео�рафічні зна�ідки 2010�2011 років� які частково відкриті і опи�
сані доцентом Му�о� Б. Б.� це частини скелету мастодонта� який жив у нео�ені� 
20 млн. років тому. Мастодонт завер�ив своє життя на лівому с�илі Коритнян�
ської балки� на південний с�ід від села Коритне. 

За останні роки наукові спостереження систематично не проводяться� що 
пов’язано як з фінансовими причинами� так і відсутніст� приладів для прове�
дення спостережень та лабораторно�аналітични� досліджень. �роте стаціонар 
активно використовується як наукова лабораторія для досліджень аспірантів 
(�илипенко Г. �.� Ібра�ім Ісмаїл – Сирія� �арська О. В.� Степова О. Ю.� �ят�
кова А. В.). За останні десять років силами аспірантів вивчався просторовий 
розподіл воло�ості ґрунтів в межа� с�илу� дана �арактеристика протиерозійної 
стійкості ґрунтів з ура�уванням просторово�о аспекту з використанням порта�
тивно�о торвейну (�яткова А.В.). 

Результати наукови� досліджень� проведени� на території стаціонару про�
тя�ом останні� десятиліть викладачами� науковцями� співробітниками і студен�
тами Одесько�о національно�о університету імені І. І. Мечникова відображені 
в наукови� звіта� і доповідя�� надруковані у ба�атьо� періодични� видання�� 
збірника�. За результатами досліджень на Криничанському стаціонарі за�и�
щено 6 кандидатськи� дисертацій (Лисецький Ф. М.� І�о�ин М. І.� �илипен�
ко  Г.  �.� Ібра�ім Ісмаїл� Швебс О. Г.� �яткова А. В.). 

На стаціонарі щорічно� з часу йо�о заснування проводиться навчальна прак�
тика для студентів І��о курсу денної форми навчання та виробничи� практик 
під час написання дипломни� робіт. Комплексна фізико��ео�рафічна практика 
о�опл�є вивчення всі� компонентів природи: вивчення �еоло�ічної будови те�
риторії ре�іону� здобуття навиків опису �еоло�ічни� розрізів; вивчення �еомор�
фоло�ічної будови території� форм рельєфу та ї� елементів� здобуття навиків 
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опису �еоморфоло�ічни� форм та ї� показників; вивчення структури ґрунтів та 
ґрунтово�о покриву території ре�іону� здобуття навиків морфоло�ічно�о опису 
ґрунтови� розрізів; здобуття навиків метеороло�ічни� спостережень� вивчення 
динаміки метеороло�ічни� �арактеристик і просторової диференціації топо�
кліматів; отримання навиків з проведення �ідрометрични� робіт� опрац�вання 
зібрано�о матеріалу� складання �ідроло�ічни� �арактеристик струмків; набуття 
досвіду збирання� визначення та �ербаризації рослини� опису та карто�рафу�
вання фітоценозів� �арактеристики рослинно�о покриву� складання �еоботаніч�
ни� карт; здобуття навиків орієнтування на місцевості; ознайомлення з типо�
вими і азональними природними територіальними комплексами лісостепово�о 
ланд�афту� з закономірностями рівнинної вертикальної ланд�афтної диферен�
ціації; оволодіння методико� ланд�афтно�о карто�рафування; ознайомлення з 
ор�анізаціє� природоо�оронної діяльності в межа� �осподарств з різно� фор�
мо� власності �ля�ом польови� експедиційни� досліджень; здобуття навиків 
в ор�анізації і проведенні польови� �ео�рафічни� досліджень; набуття навиків 
ор�анізації та проведення пі�о�ідни� мар�рутни� досліджень. Щорічно про�
водяться одноденні поїздки�екскурсії до Умансько�о дендропарку� що дає мож�
ливість студентами порівняти структуру різни� видів ланд�афтів та біотичне 
різноманіття� і кар’єру Завалівсько�о �рафітово�о комбінату – ознайомитись з 
антропо�енними промисловими ланд�афтами� ї� функціонуванням та впли�
вом на оточу�че середовище. 

Влітку 2014 року на стаціонарі почали про�одити навчальну практику сту�
денти ІІ курсу �еоло�ічно�о відділення� що значно роз�ир�є можливості ви�
користання ланд�афтів території стаціонару та вивчення ї� структури. 

Основна мета дослідної роботи студентів – це формування творчої особис�
тості� яка володіє елементарними навиками самостійної науково�дослідної ро�
боти. Дати уявлення про методи дослідження та навчити підбирати метод для 
проведення своєї НДР; навчити вести дослідження; сформувати навчальні на�
вики для по�уку та обробки інформації; сформувати вміння аналізувати дані 
та робити висновки. Рі�енн� ци� завдань якнайкраще відповідає стаціонар� 
який дав можливість десяткам студентів безпосередньо в природі проводити 
серії досліджень� порівняти ї� з літературними джерелами і отримати резуль�
тати� які були представлені в курсови�� бакалаврськи�� дипломни� та ма�істер�
ськи� робота�; студентськи� наукови� робота�� які були висвітлені на студент�
ськи� наукови� конференція� Одесько�о університету та ін�и� вуза� країни і 
ближньо�о зарубіжжя. 

Так� вивчення та наукові дослідження особливостей динаміки структури та 
функціонування ланд�афтів та а�роланд�афтів в залежності від різни� форм 
власності та �осподарської діяльності� дає можливість студентам безпосеред�
ньо в природі встановити особливості змін і порівняти з відображенням ї� на 
відповідни� карта�. Вивчення �еоморфоло�ічни� показників окреми� елемен�
тів рельєфу та форм� рослинни� у�руповань� порівняння отримани� дани� з 
відображенням ї� на топокарта� 60��� 70�� років �� століття та сучасни� кос�
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мічни� знімка� дозволяє студентам встановити якісні і кількісні зміни в при�
роді та антропо�енному використанні.

Вивчення динаміки змін морфоло�ії і властивостей ґрунтів дає можливість 
студентам наочно оцінити вплив на напрям ґрунтоутворення провідно�о біо�
клімато�енно�о чинника. Такими ж важливими з точки зору виконання про�
�рами навчальної фізико��ео�рафічної практики є особливості літо�енно�о 
чинника в межа� Криничансько�о стаціонару. Вивчення профілів чорноземів 
на нелесови� порода� наочно демонструє студентам вплив материнської по�
роди� зокрема її �ранулометрично�о складу� на морфо��енетичні особливості 
профіл� ґрунту. Закладення ґрунтови� напіврозрізів і прикопок на с�илови� 
ділянка� дає можливість студентам виявити вплив рельєфу на інтенсивність 
розвитку ерозійни� процесів залежно від форми та стрімкості с�илів. �овно�
профільні ґрунтові розрізи в межа� днищ балок� які можуть ся�ати �либини 
2�4 і біль�е метрів демонстру�ть формування акумулятивни� форм рельєфу і 
разом з ерозіє� на с�ила� свідчать про розвиток денудаційни� процесів. Кіль�
кість намити� ґрунтови� �оризонтів з різно� структуро� і �ранулометричним 
складом в таки� розріза� може бути до 10 метрів і біль�е. Наявність в ни� 
ал�віальни� і дел�віальни� про�арків з різними розмірами перевідкладени� 
частинок свідчить про різну інтенсивність в минулому с�илови� і руслови� 
водни� потоків. Для студентів��ео�рафів це може бути пер�опо�тов�ом для 
вивчення азів палео�ео�рафії. Виявлені в намити� ґрунта� днищ балок на �ли�
бині біль�е 100  см артефакти у ви�ляді уламків черепків �ончарни� виробів 
разом з подібними вкл�ченнями на �либині 50�60 см в еродовани� с�илови� 
ґрунта� можуть бути цікавими для студентів�ар�еоло�ів та ї� наставників.

Наукові дослідження та вивчення динаміки біоценозів в залежності від вод�
ності років; сукцесійни� ботанічни� рядів перело�ів; динаміки мочарів на про�
тязі весняно�літньо�осінньо�о періоду та в залежності від водності років до�
зволяє студентам наочно побачити� які зміни відбува�ться в дани� система�� 
встановити ї� закономірності. 

На стаціонарі збері�а�ться раритетні експонати скелета мастодонта� які ви�
користову�ться при вивченні відповідни� палео�ео�рафічни� тем зі студента�
ми� крім то�о вони можуть стати пер�ими експонатами майбутньо�о музе� 
стаціонару та об’єктами вивчення науковцями.

Сьо�одні �ео�рафічний факультет здійсн�є комплекс ор�анізаційни�� �оспо�
дарчи� дій. �роте� без суттєво�о вкладання фінансови� ресурсів на найближ�
чу перспективу не обійтися. Слід зазначити� що ефективність використання 
стаціонарну прямо пропорційна вкладеним у ньо�о ко�там� проте абсол�тно 
реальним вважається той факт� що за умови виведення� в плані матеріально�
те�нічно�о забезпечення� бази на відповідний рівень� можна дося�ти само�
окупності. В Україні є вищі навчальні заклади� які пі�ли таким �ля�ом і на 
сьо�одні�ній день елементарні �осподарські потреби вирі�у�ть за ра�унок 
самофінансування.
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Навчальний стаціонар має унікальне місцеположення і може надати мож�
ливість фа�івцям різни� спеціальностей ор�анізовувати сері� досліджень. 
Гео�рафи і �еоло�и повинні створити комп’�терний банк дани� показників 
окреми� компонентів і на ї� основі створити сері� компонентни� карт і� як 
результат� комплексну ланд�афтну карту території та сері� прикладни� карт. 
Разом з біоло�ами розробити сері� карт ланд�афтно�о та біотично�о різно�
маніття. 

Необ�ідно відновити комплексні системні дослідження в межа� території 
стаціонару� яка може бути кл�чово� ділянко� не ли�е �еоло�о��ео�рафічно�о� 
а й біоло�ічно�о� філоло�ічно�о� історично�о факультетів. 

Відновити і проводити моніторин�ові дослідження за різними природними 
явищами і процесами не тільки в весняно�літній період� а й на протязі року. Це 
дасть можливість повно використовувати стаціонар� який прац�є не на повну 
потужність. Для всебічної і системної ор�анізації стаціонару йо�о необ�ідно 
відремонтувати і обладнати новими приладами та устаткуванням� розробити 
комплексну про�раму наукови� досліджень. 

В пер�у чер�у� стаціонар необ�ідно обладнати комп’�терами� що дасть 
можливість підняти на новий рівень ор�анізаці� та проведення практики і на�
укови� досліджень студентів� викладачів та співробітників. 

Навчальні �еоінформаційні системи (ГІС)� під якими розуміємо спеціалі�
зовані проблемно орієнтовані �еоінформаційні системи� призначені для вирі�
�ення завдань навчально�о процесу� займа�ть важливе місце в реалізації за�
вдання �еоінформатизації процесу під�отовки �ео�рафів в умова� відсутності 
в країні доступни� цифрови� банків просторови� дани� [4]. У біль� повному 
виді реалізація ідеї про роль навчальни� ГІС в �еоінформатизації процесу під�
�отовки �ео�рафів може бути здійснена на основі розробки �еоінформаційної 
системи для території навчально�о стаціонару – бази польови� практик студен�
тів. Ця територія добре знайома студентам� в значно біль�ій мірі� ніж будь�яка 
ін�а� забезпечена карто�рафічно� і атрибутивно� інформаціє�� у тому числі� 
на основі топо�рафічни�� ґрунтови�� ланд�афтни� і ін�и� зйомок� що про�
водяться студентами під час навчальни� практик. Відповідно до концепції ГІС 
навчально�о фізико��ео�рафічно�о стаціонару� розроблено� на кафедрі фізич�
ній �ео�рафії ОНУ імені І.І. Мечникова [4]� створення такої ГІС дозволить ви�
рі�ити наступні завдання:

– створити цифрову базу просторови� і атрибутивни� дани� для типової 
або �арактерної території досить велики� розмірів (близько 100 км2); 

– виконати методичну розробку лабораторно�о і практично�о заняття з ви�
користанням �еоінформаційни� те�ноло�ій з �ироко�о спектру навчаль�
ни� дисциплін;

– виконати розробку набору прикладни� ГІС – методичної основи під�о�
товки студентів із спеціалізації «Геоінформаційні системи і те�ноло�ії»;

– на біль� високому навчально�методичному і науковому рівні проводити 
польові практики студентів;
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– актуалізувати дані� отримані в процесі проведення практик для викорис�
тання в навчальному процесі; 

– забезпечити планування і проведення наукови� досліджень на базі на�
вчально�о стаціонару� вкл�ча�чи і фундаментальні дослідження� спря�
мовані на по�либлене вивчення структури і функціонування природни� і 
природно��осподарськи� територіальни� систем.

Останнє завдання ви�одить за рамки навчально�о процесу� але являється� 
безумовно� важливим� що дозволить залучити студентів до виконання науково�
дослідни� тем� які викону�ться на кафедрі.

Рис. 2. Цифрова модель рельєфу території  
навчального географічного стаціонару «Кринички» [4].

�итання результативно�о та оптимально�о функціонування �ео�рафічно�о 
стаціонару і вдало�о проведення польови� практик є не ли�е вимо�о� навчаль�
но�о процесу� спричинено� необ�ідніст� виконання навчальни� планів� але� 
очевидно� осново� іміджу �еоло�о��ео�рафічно�о факультету. Тому� завдання 
максимально ефективно�о використання стаціонару в мальовничому куточку 
північно�о ре�іону Одещини є надзвичайно важливим. 
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КРИНИЧАНСКОМУ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ НАУЧНО-
УЧЕБНОМУ СТАЦИОНАРУ – 35 ЛЕТ 

Резюме
В работе рассмотрено формирование и ор�анизация Криничанско�о физико�

�ео�рафическо�о учебно�о научно�исследовательско�о стационара; выделены и пред�
ставлены основные направления комплексны� физико��ео�рафически� исследований 
и особенности и� развития 

Ключевые слова: Криничанский физико��ео�рафический научно�учебный стацио�
нар� история развития� научные исследования� учебная практика.
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KRINICHANSKY EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC RESEARCH 
CENTER IS 35 YEARS 

Abstract
Purpose. The aim of this study is to analyze the comple� physiographic research conduct�

ed on the territory of Krinichansky physical�geographical educational and scientific research 
center of Faculty of Geology and Geography ONU.

Methodology. The actual writing material for this article was scientific papers staff of the 
Department of Physical Geography and Nature Management Odessa National University – 
reports� articles and abstracts. In the process of work have used traditional methods such as 
comparative geographical� historical�geographic and method of analysis .

Results. Krinichansky physical geographical education and research center was founded 
in year 1980 on the basis of Krinichansky High School and it will mark its 35th anniversary 
in 2015. Krinichansky Physical and Geographical Education and Scientific Research Center 
was organized as an educational research comple� of Geology and Geography Faculty of 
Odessa National University � the main purpose of this center is scientific work � study and 
practical training of students of Geography and Geology Faculty . The center has been 
organized for the study of landscapes and their mode of overly wet rainfed lands (mochari) 
and their reclamation. The aim of this study is to analyze the comple� physiographic re�
search conducted on the territory Krinichansky Education. The object of study – the natural 
landscape of the southern steppe comple�es spurs Podolsk Upland and processes that take 
place in it� within the territory Krinichansky Education. The subject – the history and char�
acteristics of the component and integrated field studies within the territory of the Education. 
Standard meteorological ground has been established� soil hydraulic vaporizer has been set 
up� the wells were drilled to measure the level of ground waters. The work scope includes 
monitoring of soil moisture based on the model slope area in three key points (every ten days) 
and studying properties of soil reclamation techniques of artificial irrigation and flood rings. 
All research work is conducted on the basis of the landscapes. The geological structure of the 
model slope areas has been studied� geological� soil and landscape map of the area has been 
completed. Research center is the main key area of the landscape transects. The seasonal 
changes of the natural territorial comple�es and the influence of human activities on mochari 
mode are being observed. This research is an important as a training base for students of 
geography.

Keywords: Krinichansky physical�geographical educational and research center� history 
of development� scientific research� educational practice.




