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НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ВИНИКНЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ  
ТА ЇЇ ОСЕРЕДКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ

Стаття присвячена роз�ляду фундаментальни� основ на яки� розвивалась природ�
нича �ео�рафія на території сучасної України. Акцентується ува�а читача на науко�
ви� здобутка� дослідників� які здійснили значні наукові напрац�вання прикладно�о 
та теоретично�о �арактеру в розбудову саме природничо��ео�рафічни� досліджень 
у часовому інтервалі із часів античності – �І� ст. (вкл�чно). �риділяється значна 
ува�а історичному зрізу становлення кафедр �ео�рафічної спрямованості в пер�и� 
університета� нині�ньої України в період �І� ст.

Ключові слова: �ео�рафічна наука� експедиція� університет� природнича �ео�рафія� 
�ео�рафічні товариства� кафедра �ео�рафії.

ВСТУП

�итанням історії становлення та розвитку �ео�рафії приділяли значну ува�у 
С. Л. Рудницький� В. Г. Бондарчук� О. М. Маринич� �. Г. Шищенко� є новітні 
публікації Я. І. Жупансько�о� В. �. Корнєєва� В. І. Онупрієнко та ін�и� до�
слідників �ео�рафічної �алузі знань. Ці наукові праці в основному присвяче�
ні за�альній історії розвитку �ео�рафії або її окреми� напрямів і т. п. Нині не 
існує синтезовани� матеріалів� які б цілісно відображали становлення та по�
даль�ий розвиток природничої �ео�рафії в пер�и� університета� (м. Львів� 
Одеса� Чернівці� Київ) на�ої держави� які було засновано в �І� ст. З о�ляду 
на це� актуальність зумовлена тим� що в непрості часи існування природничої 
�ео�рафії в Україні конче потрібний історичний аналіз здобутків та помилок її 
минуло�о. На значення дослідження історії природничи� наук вказував ще ака�
демік В. І.  Вернадський� який започаткував історі� науки і те�ніки� як окре�
мий науковий напрям. Звідси випливає актуальність на�о�о дослідження� ско�
ре�овано�о на проведення ретельно�о і об’єктивно�о аналізу започаткування 
та розбудови природничо��ео�рафічни� досліджень у пер�и� вуза� нині�ньої 
України. Отже метою статті є дослідження історії розвитку природничої �ео�
�рафії на терена� сучасної України� яка базується на вивченні природи окреми� 
древні� філософів� мандрівників та науковців� які заклали основи розвитку �е�
о�рафічної науки до початку створення незалежної України. З відси випливає 
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об’єкт дослідження – історичний зріз здобутків дослідників природи анти�
чності� середньовіччя� епо�и Велики� �ео�рафічни� відкриттів (�V – початок 
�VI ст.)� наукови� думок та ор�анізації університетськи� кафедр �ео�рафії на 
території сучасної України� а предмет дослідження є природнича �ео�рафія� як 
самостійна �алузь знань про природу Землі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
�ри написанні статті були використані проблемно��роноло�ічний та 

порівняльно�історичний методи дослідження� що дало змо�у роз�лянути 
природничо��ео�рафічні дослідження в �роноло�ічній послідовності.

Важливим стало застосування історико�наукови� праць окреми� вчени� – 
оскільки дана стаття ґрунтується на використанні та уза�альненні �ироко�о 
спектру літературни� і ар�івни� матеріалів� що вкл�ча�ть роботи провідни� 
вчени� Центру досліджень науково�те�нічно�о потенціалу та історії науки іме�
ні Г. М. Доброва НАН України (м. Київ)� а також окремі напрац�вання сучас�
ни� по�уків із питань вивчення історії �ео�рафії (Краснопольської Н. В. та 
ін.)� що дозволило провести ретельний аналіз стосовно становлення і розвитку 
природничої �ео�рафії в пер�и� вищи� навчальни� заклада� України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Стисла первинна історія досліджень. Фундаментальні витоки �ео�рафіч�

ної науки засновані на фундаменті здобутків дослідників природи античності 
(Ерастофен� Страбон� Клавдій �толомей та ін.)� середньовіччя� епо�и Велики� 
�ео�рафічни� відкриттів та за�ідноєвропейськи� (О. Гумбольт� К. Ріттер) і ро�
сійськи� вчени� (М. В. Ломоносова� В. В. Докучаєва та ін.). Нижче роз�лянемо 
наукове підґрунтя виникнення �ео�рафічної науки на терена� України.

Древньо�рецькі іонійські філософи мілетської �коли пер�ими поставили 
питання про по�одження Землі та висловили думки про первинну матері� з 
якої виникла на�а планета. Фалес (бл. 640–546 до н. е.) вважав� що все утвори�
лося із води і знову піде у воду� Геракліт (бл. 550 до н. е.–бл.480 до н. е.) брав 
за основу во�онь� Анаксімандр (610–547 до н. е.) – айперон (матеріальна речо�
вина� яка має невичерпну творчу силу)� Анаксімен (585–528 до. н. е.) – повітря. 
Всі ці по�ляди відбилися на подаль�ому розвитку природничи� наук� а саме: 
на куті зору утворення на�ої планети та її оболонок (літосфери� �ідросфери� 
атмосфери та біосфери).

У Древній Греції близько 500 р. до н. е. була впер�е висловлена ідея про 
кулястість Землі (�арменід). Аристотель (IV ст. до н. е) навів пер�і достовірні 
докази на користь цієї ідеї: кру�лу форму земної тіні при місячни� затемнення� 
і зміна виду зоряно�о неба при пересуванні з півночі на південь.

Дані про �ео�рафічні (кліматичні) зональності� засноване безпосередньо на 
ідеї кулястості Землі� також бере свій початок в античній �ео�рафії (Евдокс із 
Кніди� 400–347 до н. е). �осійдоній (на межі II�I століття до н. е) виділив 9 �ео�
�рафічни� поясів (вчені нині виділя�ть 13 поясів) [7� 10].
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Античні дослідники ли�или нам у спадок три напрямки �ео�рафічни� 
знань� які ма�ть наскрізний �арактер аж до сучасності: 1) описово краєзнавчий 
(�ороло�ічний)� який викладено в Страбона� цей напрям є змістом сучасної �у�
манітарної �ео�рафії й проявляється в ре�іональній �еоеколо�ії; 2) математико�
�ео�рафічний (�іфа�ор� Гіпар�� �толомей)� нині найпослідовні�е втіл�ється 
в карто�рафії; 3) фізико��ео�рафічний (Ерастофен� �осійдоній і частково Стра�
бон)� заклав основи вчення про �ео�рафічну оболонку як цілісну систему (по�
няття �ео�рафічна оболонка запровадив у 1937 р. А. О. Гри�ор’єв).

Гео�рафія розпочала своє існування в Україні� коли вже л�дина� завдячу�чи 
Великим �ео�рафічним відкриттям� переконалась� що Земля має форму кулі� 
Світовий океан єдиний� Мартін Бе�айм із Н�рнбер��а в кінці �V ст. ви�отовив 
пер�ий із відоми� нам �лобусів� л�дству була відома �еліоцентрична система 
світу М. Коперника (1473–1543)� на початок �VІІ століття з’явився телескоп 
(підзорна труба)� термометр� барометр� що дало можливість здійсн�вати певні 
виміри (спостері�ати за по�одо�) і т. п.

Фламандський �ео�раф Герард Меркатор (1512–1594) у 1595 р. опублікував 
в прямокутній системі координат карту відомо�о на цей час світу. Ця ори�і�
нальна проекція нині носить назву «меркаторської». Карта Г. Меркатора стала 
дося�ненням учени� �VІ ст. Вони впер�е мо�ли бачити� як на планеті Земля 
розта�овані материки по відно�енн� один до одно�о і т. п.

Наступно�о року (1596)� після появи карти Меркатора� датчанин А. Ортелі�
ус у праці «Thesaurus Geographicus» висловив думку� що Америка була відтор�
�нута від Європи й Африки землетрусами і потопами. Цей висновок він зробив 
на підставі подібності бере�ови� ліній ци� континентів� а це вже наукова ідея� 
яка ля�ла в основу неомобілізму.

Незабаром ан�лійський філософ� один із родоначальників індуктивно�о ме�
тоду пізнання� Ф. Бекон (1561–1621) в своїй знаменитій наукові праці «Новий 
ор�анон» (1620) звернув ува�у на дуже цікавий факт – с�ожість за�ідної межі 
Африки та с�ідно�о контуру Американсько�о континенту. Вчений вважав� що 
таке співпадіння не випадкове� але науково обґрунтувати с�ожість меж мате�
риків він не мі�. З плином часу� незаперечний факт про подібність меж конти�
нентів підмічений Ф. Беконом «забува�ть». Знову повертається до ньо�о май�
же через 200 років Антоніно Снайдер��ілі�ріні в своїй книзі «Мироздание и 
раскрытие е�о тайн» (1858). Він здійсн�є припущення� що в минулі �еоло�ічні 
епо�и Африка та Америка були єдиним материком� але свої докази вибудовує 
на теоло�ічній основі (всесвітній потоп� акти творіння по дня� і т. п.). Зрозумі�
ло� що такі «теоретичні пояснення» дослідники не сприймали.

Р. Декарт (1596–1650) і Г. Лейбніц (1646–1716) розвинули іде� змінної по�
вер�ні� яка була надбанням античної наукової думки і представили на�у пла�
нету як таку� що розвивається і має складну і тривалу природничу історі� сво�
�о розвитку [7–9].

Кінець �VI століття і початок �VII століття – це час формування контурів 
землезнавства. У 1625 р. в Ан�лії (Оксфордський університет) було видано пра�



177

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

ц� Н. Карпентера� де було зроблено спробу поєднати відомості про природу 
Землі приблизно в ти� контура�� що потім відтворились у підручнику Б. Варе�
нія та подаль�и� видання�: Земля як планета� розміри Землі; �ідро�рафія� мор�
ські течії� вітри� солоність морськи� вод� діяльність моря� елементи �еодинамі�
ки. Дещо пізні�е� славнозвісний �олландець Берн�ард Вареніус (прожив ли�е 
28 років – з 1622 до 1650 pр.) написав ««Генеральну �ео�рафі�»� де визначив� 
що «...предмет �ео�рафії – це земноводна куля... За�альна �ео�рафія роз�лядає 
Земл� вза�алі� поясн�є її властивості� не вда�чись до докладно�о опису кра�
їн...». �рац� Б. Вареніуса було перекладено російсько� мово� з латинської та 
в продовж дов�о�о часу використовували в Росії як підручник із �ео�рафії� що 
визначав також структуру землезнавства. Окрім сумативно�о під�оду� в праця� 
Вареніуса був �ироко застосований порівняльний метод дослідження� що став 
з�одом одним із найпо�ирені�и� в описовій �ео�рафії.

З Великими �ео�рафічними відкриттями �V – початку �VI ст.� пов’язані 
імена �. Колумба� Васко да Гама� Ф. Ма�еллана� Ф. Дрейка та ін�и�� ї� подоро�
жі практично довели кулястість Землі� призвели до встановлення обрисів біль�
�ої частини су�і. Голландські моряки на початку �VII століття відкрива�ть 
Австралі�. У �VIII столітті найважливі�і �ео�рафічні відкриття пов’язані з 
експедиціями Бу�енвіля� Лаперуза� Ванкувера� Кука та ін. Величезне значення 
для �ео�рафічної науки набува�ть результати здійсненої росіянами «Великої 
північної експедиції» (1768–1777). Учасники російськи� експедицій І. Г. Гме�
лін� Г. В. Стеллер� В. Ф. Зуєв� І. І. Лєпьо�ін та ін�і дослідники природи� зна�
чно зба�атили обся� не тільки �ео�рафічни�� але і біоло�ічни� знань про певні 
території.

М. В. Ломоносов (1711–1765)� яко�о справедливо вважа�ть основополож�
ником ба�атьо� природничи� наук� в своєму творі «О слоя� земны�» (1763) роз�
винув наукову іде� дослідників природи античності та Р. Декарта й Г. Лейбні�
ца і висловив думку про безперервність змін земної повер�ні� що відбува�ться 
під впливом внутрі�ні� та зовні�ні� сил. Він пер�им висловив здо�ад� який 
поділя�ть і сучасні дослідники� – значні за розміром форми рельєфу пов’язані 
з ру�ами земної кори не ли�е у ви�ляді землетрусів� а й повільними� поступо�
вими� а також про закономірний зв’язок між її підняттям та опусканням. Йому 
також належать в цілому правильні міркування про причини вертикальної цир�
куляції повітря та мінливість клімату [7� 9].

У останній чверті �VІІІ ст. виникає �еоло�ічна концепція «нептунізм» 
(1775)� засновником якої є А. Вернер (1749–1817). За Вернером� земна кора 
складається із 4 всесвітні� формацій� які опоясу�ть земну кул�. Ці формації 
утворилися з �аотични� вод первинно�о океану� які вміщували осадочні �ірські 
породи та скам’янілі ре�тки біоло�ічно�о світу. В по�ляда� А. Г. Вернера та 
ін�и� вчени� цієї історичної епо�и про�ляда�ться всі атрибути теоло�ічно�о 
сприйняття світу: всесвітній потоп та поетапні акти творіння і т. п. Такі по�
�ляди отримали назву діл�віанізм� ї� поділяли природознавці то�о часу. Зазна�
чимо� що в ті часи від ідеї середньовічної с�оластики позбавитися було дуже 
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не просто. На протива�у нептунізму� в ті ж роки виникає плутонізм (1780)� 
який найбіль� повно представлений у науковій праці �отландсько�о �еоло�а 
Дж. Геттона (1726–1797) «Теорія Землі» (1795). Тимчасова «перемо�а» плу�
тоністів над нептуністами дала підставу вважати� що Земля на початку сво�о 
існування була «�арячо�» [7–9].

Уза�альн��чи велику кількість природничо��ео�рафічної інформації� на�
копиченої під час різнорідни� подорожей та експедицій� на початку �І� ст. 
німецькі вчені Олександр фон Гумбольдт (1769–1859) і Карл Ріттер (1779 – 
1859) заклали основи сучасної фізичної �ео�рафії� як науки про закономірності 
розміщення природни� об’єктів і явищ. А. Гумбольдт застосовував �удожній 
метод опису природи. Йо�о досвід з успі�ом наслідували �ео�рафи наступни� 
поколінь. У ті часи не було ні кіно� ні телебачення. Тому �ео�рафи описували 
далекі краї так яскраво й образно� щоб читач відчував себе учасником подо�
рожі чи експедиції. Велику роботу щодо порівняння природи різни� материків 
здійснив Карл Ріттер.

О. Гумбольдт представив цілісну наукову картину світу� яка мала яскравий 
прояв �уманістични� цінностей� що базу�ться на �либокому науковому аналізі. 
Гео�рафія� на думку вчено�о� має бути спрямована не на детальний опис земель 
або ї� карто�рафування� а передовсім� на вивчення самої л�дини� її зв’язку з 
природо� країн� її місця у природній системі. Таким чином� Гумбольдт спи�
рається в свої� праця� на думки Страбона� а також Демокрита� який пер�им 
звернув ува�у на вплив навколи�ньо�о середовища на л�дину та процеси ї� 
взаємодії.

�одібні думки висловл�вав також німецький �ео�раф Карл Ріттер. В основу 
�ео�рафії ним були поставлені л�динознавчі елементи: культурний� історичний� 
етно�рафічний та ін. Ріттер� на відміну від свої� попередників� зробив спробу 
визначити завдання �ео�рафії� її роль та значення серед ін�и� �алузей знань. 
На йо�о думку� �ео�рафія є не ли�е суто описово� науко�� але� пер� за все� на�
уко� поясн�вально�� що свідчить про її �либокий �носеоло�ічний зміст.

Формування сучасної географії. У середині �І� ст. після смерті О. Гум�
больта та К. Ріттера розпочинається диференціація наук про Земл�� це призво�
дить до руйнування бачення світу в цілісності. Але слід на�олосити� що л�д�
ство на цей час вже знало за�альні обриси земної повер�ні (крім Антарктиди) 
і усвідомило� що без знань про земну повер�н�� яка с�ована під водами Світо�
во�о океану� не можливо розкрити �лобальні закономірності евол�ції Землі. 
На території сучасної України� яка тоді в �I� столітті належала переважно 
Російській імперії� �ео�рафія мала великий по�тов� розвитку завдяки участі 
фа�івців в ба�атьо� наземни� експедиція� та мореплавання�� в професійни� 
стажування� в передови� іноземни� заклада�� в дослідження� власної терито�
рії� в оволодінні ними найнові�им приладдям.

Одніє� із знакови� подій� яка не ли�илась поза ува�о� наукової �ео�рафіч�
ної спільноти є експедиції братів Ман�анарі в акваторі� Чорно�о та Азовсько�о 
морів.
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У 1829–1837 рр. російські �ідро�рафи Ми�айло та Є�ор Ман�анарі на я�ті 
«Голубка» брали участь у �ідро�рафічній експедиції� яка здійснила біль� де�
тальну зйомку значної частини узбережжя Чорно�о й Азовсько�о морів. В ре�
зультаті досліджень цієї експедиції були складені 26 карт� які увій�ли до пер�
�о�о змістовно�о Атласу Чорно�о моря� який було видано 1841 р. в м. Миколаїв 
при Гідро�рафічному Чорноморському Депо капітаном І��о ран�у Є. �.  Ман�а�
нарі. Цей Атлас містить відомості про морські ґрунти� течії і �либини до 300 са�
жень (180 м) і т. п. [1; 3–4].

Карти Атласу Ман�анарі були виконані в проекції Меркатора� ї� дов�ота 
взята від �улковської обсерваторії. На ци� карта� показано від�илення ма��
нітної стрілки� що важливо для морської наві�ації. До цьо�о Атласу також при�
клада�ться 17 арку�ів замальовок ви�ляду чорноморськи� і азовськи� бере�ів� 
на яки� детально показано окремі орієнтири� бу�ти та затоки. Особливу ува�у 
Є�ор і Ми�айло Ман�анарі надавали вивченн� рельєфу морсько�о дна� що зна�
й�ло відображення на карта� Атласу. Зазначимо� що до 1873 р. карти� які скла�
ли брати Ман�анарі були надійним керівництвом для мореплавців у даному 
ре�іоні [3–4].

Наступними кроками братів Є�ора та Ми�айла у дослідженні Чорно�о моря 
були: кни�а «Лоція Чорно�о моря»� що також була видана 1851 р. в м. Мико�
лаїв� складання і видання карт Дніпровсько�о та Бузько�о лиманів� бу�т Ге�
ленджика і Севастополя� цілої низки заток та рейдів. На Лоції Чорно�о моря 
показані бере�ова лінія� �либини� течії� напрямки фарватерів� якірні стоянки і 
т. п. Наведено замальовки маяків і створни� стоянок із назво� та ї� �арактерис�
тико�. Наукові напрац�вання братів Ман�анарі були по�тов�ом до вивчення 
акваторії Світово�о океану [3–4; 6].

Новий виток здобуття �ео�рафічни� знань був пов’язаний із плаваннями 
Ф. �. Літке та експедиціями М. Морі. Американський �ідро�раф Меть�з Морі 
виконав ба�аторічні по�укові роботи в північній частині Атлантично�о океану 
з мето� винайти оптимальний �ля� для міжконтинентально�о теле�рафно�о 
кабел� між Європо� та �івн. Америко�. В 1859 р. з’являється йо�о кни�а «Фі�
зична океано�рафія»� одна з пер�и� передвісниць океано�рафії. Великі роботи 
виконувалися під час ан�лійської навколосвітньої експедиції на спеціально об�
ладнаному ан�лійському корветі «Челленджер» (1872–1876) під керівництвом 
У.Томсона. Експедиція проводила комплексне океано�рафічне вивчення Сві�
тово�о океану. Це судно було спеціально обладнане для наукови� цілей� йо�о 
оснастили біоло�ічними і �імічними лабораторіями� лебідками� засобами для 
вимір�вання �либин� взяття проб ґрунту і води� визначення температури води 
на велики� �либина� і т. п. �ід час експедиції було відпрацьовано 360 океано�
�рафічни� станцій. Результати плавання «Челленджера» заклало основи сучас�
ної океаноло�ії.

У епо�у парово�о флоту �ео�рафічний літопис розпочинається з російськи� 
морськи� наукови� експедицій на ле�ендарному «Витязі» під командуванням 
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адмірала С. О. Макарова. Йо�о рейс проля�ав по Атлантичному океану через 
Ма�елланову протоку в Ти�ий океан із за�одом у �етропавловськ�Камчатський 
і далі: Японія – Індійський океан – Атлантика – Крон�тадт. �ід час мар�ру�
ту проводилися значні �ідроло�ічні і метеороло�ічні дослідження� визначала�
ся щільність води� температурний режим океанів� напрямок і �видкість течій� 
�арактер дна� збиралися колекції морськи� тварин і рослин. Все це дозволило 
розробити спеціальну океано�рафічну зйомку� що стала одним із провідни� 
методів океано�рафічни� методів. Зроблені пер�і серйозні океано�рафічні до�
слідження здійснені адміралом С. Макаровим. Йо�о праця «Витязь» і «Ти�ий 
океан» стала відомо� у всьому світі� а заслу�и цієї експедиції були так висо�
ко поціновані науково� спільното�� що назва «Витязь» була викарбувана на 
фронтоні Океано�рафічно�о інституту в Монако серед десяти найбіль� відо�
ми� наукови� кораблів [7].

У подаль�ому розвиток одно�о із наукови� напрямів природничої �ео�рафії 
пов’язаний з професором В. В. Докучаєвим (1846–1903). Василь Васильович у 
1888–1894 рока� від�укнувся на запро�ення �олтавсько�о �убернсько�о зем�
ства очолити експедиці�� яка б вивчала ґрунти� рослинність і �еоло�ічні умови 
�олтавщини. Серед учасників експедиції були учні В. В. Докучаєва� з�одом 
видатні природознавці академіки В. І. Вернадський� К. Д. Глінка (1867–1927)� 
Ф. Ю. Левінсон�Лессін� (1861–1939)� Г. І. Танфільєв (1857–1928). �риклад�
ними результатами цієї експедиції були складені ґрунтові карти �убернії та 
створено природничо�історичний музей. Основними ж науковими здобутка�
ми всесвітньо�о значення� які принесли заслужену славу професору Докучає�
ву було ним розроблене вчення про ґрунти� про взаємозв’язок усі� складови� 
частин природи та сформульовано «закон зональності» (1899). Він показує 
«найщільні�ий зв’язок клімату� ґрунтів� тваринни� та рослинни� ор�анізмів» і 
«співвідно�ення між зонами природи вза�алі й усім життям� усіє� діяльніст� 
л�дини». �різвище В. В. Докучаєва при оцінці заслу� у розвитку �ео�рафії 
ставлять поруч із прізвищем О. Гумбольдта.

Організація університетської географії. У За�ідній Європі з давні��давен 
існували за�альні наукові центри� тоді ще «колле�іуми» та «академії»: Болон�
ський університет (м. Болонья� �івнічна Італія) заснований у 1088 р; Оксфорд�
ський університет (1117 р.); Кембриджський університет (1209 р.)� універси�
тет Сорбонна у �арижі (1253 р.)� Яґеллонський (або Краківський) університет 
(1364 р.)� Віденський університет (1365 р.) та ін. В ци� навчальни� заклада� 
студенти вивчали теоло�і�� філософі�� астрономі�� медицину� письмо� ра�ун�
ки і т. п. Розвивалася наука і наукова думка в різни� �алузя� знання� в тому 
числі і про природу Землі. Та спочатку Земл� вивчали по релі�ійни� с�ема�.

Російська імперія також мала декілька університетів: Санкт��етербурзький 
університет� який заснований в 1724 р. та Московський університет� який було 
створено 1755 р. Гео�рафічне положення між Старо� Європо� і Російсько� 
імперіє� та необ�ідність розвитку науки� по�уків ринку збуту� джерел сиро�
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вини� складання карт� тощо спонукало до відкриття навчальни� закладів на те�
риторії сучасної України. На той час вони частково відносились відповідно до 
Російської та Австро�У�орської імперій.

Одну з провідни� ролей у розвитку природничої �ео�рафії на території су�
часної Україні віді�рали різні університети на нині�ні� українськи� земля�. 
В межа� Австро�У�орщини це – Львівський коле�іум (сьо�одні Львівський на�
ціональний університет імені Івана Франка)� який було засновано в 1781 р. як 
середній навчальний заклад� та Чернівецький університет ім. Франца�Йосипа 
(нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) в 
1875 р. В межа� Російської імперії було ор�анізовано �арківський університет 
(нині �арківський національний університет імені В. Н. Каразіна) в 1805 р.; 
Київський університет імені Свято�о Володимира (нині Київський національ�
ний університет імені Тараса Шевченка) в 1834 р.; Новоросійський Імператор�
ський університет (нині Одеський національний університет імені І. І. Мечни�
кова) в 1865 р.

Гео�рафія як навчальна дисципліна в ци� університета� була започаткована 
тільки в дру�ій половині �І� ст. в Новоросійському (Одеському) університе�
ті – в 1865 р.� Чернівецькому – в 1876 р.� у Львівському – в 1882 р.� у �ар�
ківському – в 1889 р. та Київському – в 1891 р. Як бачимо� в дру�ій половині 
�І� ст. тут створ��ть кафедри �ео�рафії� впер�е в Новоросійському універ�
ситеті в Одесі в 1865 р. [5]. Ї� очол�вали видатні природознавці. �ер� за все 
коротко зупинимося на �арактеристиці заснування кафедр �ео�рафічно�о про�
філ� в кожному з ци� нині провідни� вузів України.

У Новоросійському (Одеському) університеті в складі природничо�о відді�
лення (фізико�математично�о факультету) була створена нова кафедра фізичної 
�ео�рафії та фізики (1865 р.). �ер�им завідувачем цієї кафедри став Василь 
Іванович Лап�ин (фізико��ео�раф� океано�раф� кліматоло�)� яко�о з �аркова 
запросив до університету тоді�ній ректор Соколов Іван Дмитрович – при�
�ильник �ео�рафії. Будучи завідувачем цієї кафедри� В. І. Лап�ин ор�анізував 
кабінет �ео�рафії� університетську метеороло�ічну станці�� визначив провідні 
напрями наукови� фізико��ео�рафічни� досліджень – океано�рафі�� метеоро�
ло�і� та кліматоло�і�. Він вивчав природу Чорно�о та Середземно�о морів у 
складі кілько� морськи� експедицій.

З 1870 р. завідувачем кафедри став Федір Никифорович Швєдов. Він ра�
зом із завідувачем кабінету фізичної �ео�рафії Олександром Вікентійовичем 
Клосовським� який за фа�ом був метеороло�ом та фізико��ео�рафом� створили 
пер�у в Одесі наукову фізико��ео�рафічну �колу.

У 1877 р. кафедра була відокремлена від кафедри фізики і реор�анізова�
на в кафедру фізичної �ео�рафії� а прац�вала вона разом із кабінетами фізич�
ної �ео�рафії� метеороло�ії. За часів існування цієї кафедри� під керівництвом 
О. В.  Клосовсько�о побудована нова метеороло�ічна обсерваторія Новоросій�
сько�о університету. Вона розта�увалася на Малому Фонтані� поблизу Одеси� 
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була забезпечена ба�атьма самописними інструментами і відкрита в 1894 р. 
З  1904 по 1928 рр. кафедру очол�вав відомий вчений� учень В. В. Докучаєва 
Гаврило Іванович Танфільєв. Він був видатний вчений у різни� �алузя� природо�
знавства� автор кни�и «Гео�рафія Росії� України й приле�ли� до ни� країн» [5].

У Чернівецькому університеті на дру�ий рік (1876–1877 н. р.) після йо�о 
заснування (1875) започатковується �еоло�о��ео�рафічний напрям досліджень. 
Це сталося тоді� коли на кафедрі математики філософсько�о факультету було 
відкрито лабораторі� мінерало�ії. Ц� лабораторі� очолив чеський профе�
сор мінерало�ії Карл Врба. Ним були розроблені навчальні курси з фізични� 
властивостей мінералів та фізичної �ео�рафії мінералів (корисни� копалин). 
К. Врба залучив до викладання і проведення лабораторни� занять і практик в 
університеті мінерало�а Фрідрі�а Бека� �еоло�а Карла Альфонса �енекке та ін. 
З�одом в університеті доктором філософії� професором фізики Алоїсом Гайнд�
льом започатковано �ео�рафічні курси� та в 1877–1878 навчальному році запро�
ваджується навчальний курс метеороло�ії. �очате А. Гайндльом розвинув далі 
доктор філософії (1878) Олександр Зупан� а з 1880 р. він – професор �ео�рафії� 
який започаткував та ор�анізував �алузеві �ео�рафічні курси з фізичної �ео�ра�
фії� оро�рафії� �еоморфоло�ії� кліматоло�ії� океаноло�ії. В 1888–1889 н. р. док�
тор філософії Фердінанд Ленквер запровадив курси з основ �ео�рафії� �ляціо�
ло�ії� �ео�рафії Азії. В цьому ж 1889 році за йо�о ініціативо� та безпосереднім 
керівництвом на кафедрі було відкрито кабінет �ео�рафії. Він проіснував до 
1907–1908 н. р. і був �оловним осередком викладання �ео�рафічни� дисциплін 
у Чернівецькому університеті.

З 1882 р. мінерало�ічну лабораторі� очолив доктор філософії� професор мі�
нерало�ії Ф. Бек. Він і співробітники лабораторії� серед яки� переважно йо�о 
учні� забезпечували навчальні �еоло�ічні курси з мінерало�ії� петро�рафії� кри�
стало�рафії та ін�и� розділів �еоло�ії. Із 1891 р. до 1910 р. мінерало�ічну лабо�
раторі� очол�є відомий вчений професор мінерало�ії Рудольф Шаріцер.

Керівники Австро�У�орщини розуміли необ�ідність удосконалення �ео�ра�
фічно�о напряму. �ісля відкриття �ео�рафічної лабораторії (1907)� яку очолив 
професор Фердінанд Льовля фон Ленквер� �ео�рафічний напрям у Чернівець�
кому університеті набуває стабільності. Для читання �ео�рафічни� курсів було 
залучено відомо�о німецько�о вчено�о� доктора філософії� професора �ео�ра�
фії Ав�уста фон Бемерс�айма� який незабаром очолив �ео�рафічну обсервато�
рі�. Йо�о наукові дося�нення були відзначені науково� �ромадськіст�. Він 
був обраний членом Німецької Академії природознавців в Берліні� членом�
кореспондентом державно�о �еоло�ічно�о закладу у Відні� Едінбур�сько�о �ео�
ло�ічно�о товариства.

Зазначимо� що австро�у�орський період розвитку �ео�рафії в Чернівецькому 
університеті� �арактерний переважним розвитком природничи� напрямів� зо�
крема �еоло�о�фізико��ео�рафічно�о. �ід час румунсько�о правління спеціаль�
ність «�ео�рафія» збері�ається на науково�природничому факультеті як підсек�
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ція спеціальності «природознавство». Найбіль� відомо� кафедро� тут була 
кафедра етноло�ії та біо�ео�рафії� яку очол�вав почесний член Румунської 
Академії професор Константін Н. Гумурзакі.

У Львівському університеті �ео�рафічні дослідження розпочалися із ство�
ренням у 1882 р. кафедри �ео�рафії в складі філософсько�о факультету і мали 
бо�ословський напрям. Її очолив випускник Я�еллонсько�о (Краківсько�о) уні�
верситету польський ботанік і �ео�раф професор �ео�рафії Антон Реман (до�
слідник рослинності Карпат� �оділля й Криму і приле�ли� земель). �ізні�е 
(1908 р.) на чолі кафедри став польський �ео�раф і карто�раф Є. Ромер (фа�і�
вець у різни� �алузя� фізичної �ео�рафії та �кільної �ео�рафії) [2� 5]. Він надав 
розвитку �ео�рафії філософське звучання� а особливу ува�у приділяв під�отов�
ці вчителів �ео�рафії.

У �арківському університеті пер�у кафедру �ео�рафії заснував у 1889 р. 
відомий російський ботанік� �ео�раф і мандрівник� доктор �ео�рафічни� наук 
Андрій Миколайович Краснов. Він не� завідував 23 роки (1911 р. вкл�чно). 
Він проводив �еоботанічні дослідження у північно�с�ідній частині України� на 
�оволжі� Алтаї� Тянь�Шані� Са�аліні� Кавказі. Здійснив подорожі до країн За�
�ідної Європи (1887 р)� �івнічної Америки (1890 p.)� �івденно�С�ідної Азії 
(1892 p.� 1895 p.). �рофесор Краснов вважається одним із засновників бота�
нічної �ео�рафії («�еоботаніки») та автором пер�о�о вітчизняно�о підручника 
«Основи землезнавства».

В університеті Свято�о Володимира (м. Київ) кафедру �ео�рафічно�о про�
філ� очолив з 1891 р. відомий �ео�раф і метеороло�� доктор фізичної �ео�рафії� 
ординарний професор �етро Іванович Броунов. Він висловив іде� про існу�
вання особливої зовні�ньої оболонки Землі. Ця йо�о наукова ідея через ба�а�
то років знай�ла втілення у вченні про �ео�рафічну оболонку� яку розробив у 
1937 р. А. О. Гри�ор’єв) [5].

�рактичне значення і зацікавленість �ео�рафіє� наукової спільноти в 
�І� ст.� призводить до об’єднань у �ео�рафічні товариства. �ер�е Гео�рафіч�
не товариство було засноване у Франції (�ариж� 1821 р.). З�одом такі товари�
ства були ор�анізовані в Німеччині (Берлін� 1828 р.)� Росії (Санкт��етербур�� 
1845 р.) та Сполучени� Штата� Америки (1888 р.). У �� ст. продовжили про�
водитися дослідження різни� складови� частин природи (будови надр і земної 
повер�ні� вод� по�оди й клімату тощо). Ці та ін�і товариства уза�альн�вали 
матеріали досліджень� які слу�ували для подаль�о�о розвитку теорії �ео�ра�
фії. Гео�рафія �� століття мала добрі підвалини для формування на новому 
етапі� який �арактеризувався новими потребами практики і біль� досконало� 
теоріє�.

Таким чином� на початок �� ст. сформувався досить потужний науковий 
потенціал� здатний розв’язувати проблеми всі� �алузей �ео�рафічни� знань. Це 
сприяло розвитку �осподарства Російської імперії та ін�и� країн� де формува�
лися �ео�рафічні кафедри чи кабінети.
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Висновки
�ідсумову�чи на�і дослідження� слід зробити наступні висновки:
1. �ере�ід л�дства з теоло�ічно�о на �носеоло�ічний світо�ляд сприяло роз�

витку науки в цілому� не є викл�ченням природничі науки� серед яки� є і при�
роднича �ео�рафія.

2. �отрібно було напрац�вати фактичний матеріал� який дав би можливість 
створити та підтвердити по�одження �ідросфери� атмосфери та біосфери з по�
зиції контракційної �іпотези землебудови.

3. Спеціалізація завідувачів кафедр �ео�рафічно�о напряму визначила коло 
наукови� інтересів та ор�анізаці� наукови� �кіл природничо��ео�рафічни� 
досліджень на зорі формування даної науки на терена� сучасної України.

4. У становленні природничої �ео�рафії як науки в Україні на нині�ні� за�
�ідноукраїнськи� земля� брали участь польські� у�орські� румунські та німець�
кі �ео�рафи. Вирі�альну лепту внесли російські �ео�рафи – випускники уні�
верситетів Санкт��етербур�у� Москви� Казані� Дерпту� Вільно.

5. Новостворені університети в Одесі� Львові� �аркові та Києві стали науко�
вими �ео�рафічними центрами в Україні �І� ст.� у яки� народжувалися наукові 
ідеї розуміння евол�ції Землі та її оболонок.

6. На кафедра� �ео�рафічно�о профіл� університетів� особливо – Новоро�
сійсько�о� �ироко проводилися прикладні дослідження акваторії Світово�о 
океану (обробка різнорідни� морськи� досліджень� створення різни� за тема�
тико� карт� особливо наві�аційни� і т. п.)� які потребували вимо�и то�о часу та 
була заснована пер�а на території сучасної України наукова океано�рафічна 
�кола Лап�ина�Швєдова.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ЕЕ ЦЕНТРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В XIX ВЕКЕ

Резюме
Статья посвящена рассмотрени� фундаментальны� основ на которы� развивалась 

естественная �ео�рафия на территории современной Украины. Акцентируется внима�
ние читателя на научны� достижения� исследователей� совер�ив�и� значительные 
научные наработки прикладно�о и теоретическо�о �арактера в развитие именно есте�
ственно – �ео�рафически� исследований во временном интервале с времен антично�
сти – �I� вв. (вкл�чительно). Уделяется значительное внимание историческому среза 
становления кафедр �ео�рафической направленности в первы� университета� ныне��
ней Украины в период �I� в.

Ключевые слова: �ео�рафическая наука� экспедиция� университет� естественная 
�ео�рафия� �ео�рафические общества� кафедра �ео�рафии.
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SCIENTIFIC BASIS OF GEOGRAHICAL SCIENCES AND ITS 
CENTER IN UKRAINE IN THE XIX CENTURY

Abstract
Purpose of the article is the study of history of natural geography on the territory of modern 

Ukraine/ Since from here it follows the object of study – a historical snapshot achievements 
of scientists of antiquity� the Middle Ages� the Age of Discovery (�V – beginning of �VI 
century.) Scientific opinions and organizing university departments of geography on the 
territory of Ukraine

Metodology. Article based on the use and synthesis of a wide range of archive and 
literary materials� including leading scientists of the Center for Scientific and Technological 
Potential and Science History named G.M. Dobrov NAS of Ukraine (Kyiv) and modern 
developments of searches on the study of history geography. In writing the article was used 
problem�chronological and comparative historical research methods� which made it possible 
to consider natural�geographic research in chronological order.

Results. The article considers the fundamental basis on which began to develop the natural 
geography of the territory of modern Ukraine. Focuses the reader’s attention on the scientific 
achievements of researchers (Polish� Hungarian� Romanian� Russian and other geographers) 
who have committed significant scientific achievements of applied and theoretical nature of 
the development is natural – geographical research on land and waters of the oceans in the 
time interval from the time of antiquity – �I� centuries . (inclusive). Received considerable 
attention in chronological order� the historical formation of departments cut geographical 
focus in the first universities (now Lviv National University Ivan Franko� Kharkiv National 
University. V. N. Karazin� Kiev National University. Taras Shevchenko� Odessa National 
University. I. I. Mechnikov) present Ukraine during the �I� century.

Keywords: geographic science e�pedition� university� Physical Geography� Geographic 
Society� Department of Geography.




