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ПРО ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

 
Загальновідомим є соціально-економічне, політичне та наукове значення 

географії в цілому та її окремих галузей. Відповідно до багатовікової історії цієї 
науки, вона задовольняла перш за все світоглядне призначення. Недарма всі 
провідні філософи, інтелектуали, вчені були водночас географами. Зокрема, в 
античній літературі широко відомими були геоірафічні описи Геродота, Гімількона, 
Демокріта, Євдокса, Аристотеля, Ератосфена та інших. Ці описи та філософські 
уявлення дозволили Клавдію Птолемею (90-168 гг.) підвести підсумки 
започаткування та розвитку перших кроків географії. 

Наступні найбільш ефективні поштовхи розвитку географії відбулися після 
етапу комерційних описів шляхів з Європи до різних куточків Арабського Халіфату, 
Індії, Китаю. Певного внеску надали мореплавання норманів, латинських країн, в 
тому числі Хрестові походи, подорожі Марко Поло, аль-Масуді, ібн-Батути тощо. 
Отримана географічна інформація спонукала до пошуків земель, де можна було 
брати золото, коштовності, рабів, а також спеції. Це було актуально, — формувався 
період Відродження. Згодом відбулися Великі географічні відкриття, які надали 
настільки насичену, величезну та детальну географічну інформацію, як ніколи 
раніше (Епоха Великих Географічних Відкриттів). Вже тоді географічні знання були 
запорукою розквіту держав. 

Підсумував цю інформацію Бернгард Вареніус (1622-1650) - він окреслив усі 
провідні розділи географії (1650). Після нього географія набула перманентного 
розвитку і незмінно - розвиток був на підйомі. «Складність та розгалуженість 
географії обумовлена складністю та розгалуженістю об’єкту дослідження», — 
особливо підкреслювали Рене Декарт, Ісаак Ньютон, Михайло Ломоносов, Емануїл 
Кант, ГГєр-Сімон Паллас. Саме їх роботами була запроваджена та почалася 
диференціація географії як засіб її корінного удосконалення. 

На початку XIX століття, в умовах інтенсивного розвитку машинного 
виробництва, єдина нерозгалужена географія не могла запезпечити бурхливий 
розвиток господарства європейських країн та СІНА. Бо не можна було здобутками 
єдиної географії, її методикою, підходами, принципами, аксіомами, моделями, її 
методологічним рівнем обгрунтовувати організацію раціонального використання, 
наприклад, водних чи земельних ресурсів. Оскільки спеціаліст-землезнавець не був, 
наприклад, спеціалістом-гідрологом чи спеціалістом-океанологом, як також не був 
спеціалістом в іншій галузі. Фахівець загальної географії, як найбільш загальної 
науки про Землю, має навички та досвід опрацювання природних систем високого 
рангу. Сьогодні, в період потужного, як ніколи, антропогенного тиску на природу, 
набагато актуальніше бути обізнаним в системах нижчого рангу, позаяк фахівець-
галузевик звичайно знає географічні закономірності, процеси, фактори, механізми 
систем більш детального рівня як складової частини систем вищого порядку: 
Географія як наука про Землю взагалі вже не працювала ефективно, була потрібна 
спеціалізація стосовно кожної природної системи, що опинилася в сфері 
використання природних ресурсів. 

 



Майже паралельно з прискоренням зростання населення, 
розвитку економіки за рахунок використання різних видів енергії 
(електричної, парової, хімічної, атомної тощо) та різних більш 
досконалих технологій виробництва, з використанням нових 
материалів, відбувалося удосконалення науки. Ці удосконалення 
захопили раніше за інших таку «ресурсну» науку, як географія. 
Згодом, услід почали змінюватися структура та зміст фізики, 
математики, хімії тощо. Окрім загальної фізики, виокремилися 
механіка, оптика, атомна фізика та ін. Аналогічно, окрім загальної 
географії окреслилися картографія, метеорологія, лімнологія, 
геоморфологія, гляціологія та ін., - ті науки, які ефективно 
обгрунтовують складні системи нижнього рангу. 

У такій диференціації проявився подальший позитивний 
розвиток географії. Цей процес показав, що із однаковими 
підходами, принципами методами не можна аналізувати та 
оцінювати складні природні системи. За аналогією з промисловістю 
та сільським господарством, в географії назріла і відбулася 
спеціалізація досліджень природних комплексів різного 
ієрархічного рівня. Саме формування спеціалізації окремих галузей 
і привело до подальшого розгалуження як форми актуального 
удосконалення. Такий процес відбувався в межах всіх 
фундаментальних наук, зокрема, в хімії з'явилися неорганічна хімія, 
органічна хімія, кристалохімія, біохімія, геохімія тощо. Саме 
спеціалізація на початку XX століття забезпечила подальший 
позитивний розвиток наук, в тому числі і географії. Вона також 
збагатила загальне світосприймання людей. 

Як і у інших науках, відбувся бурхливий розвиток диференціації 
географії, бо потреби практики вимагали більш точно і детально 
досліджувати не тільки окремі сфери, природні мегакомплекси, 
макрокомплекси, мікрокомплекси, але й нанокомплекси та їх 
елементи в складі географічної оболонки. Предметом географії є 
географічна оболонка, первинне найбільше загальне дослідження 
якої виконує загальне землезнавство (загальна географія). Вона дає 
уявлення про Землю в цілому та обгрунтовує поділ на літосферу 
(досліджується геологією), атмосферу (досліджується 
метеорологією та кліматологією), гідросферу (досліджується 
гідрологією та океанологією), біосферу (досліджується біологією), 
суспільне середовище в умовах взаємодії системи «людина-
природа» (досліджується соціальними та економічними науками). 

Кожний природний підрозділ окремої сфери Землі 
(мегасистеми) обумовив відповідну географічну науку нижчого 
рангу для ефективніш досліджень систем менш високого рангу. В 
складі географії такими є науки, наприклад, геоморфологічної 
групи: папеогеоморфологія, динамічна геоморфологія, морська 
геоморфологія, експериментальна геоморфологія тощо. Можна 

також звернутися до гідрології, яка поділилася на гідрологію 
суходолу, лімнологію, гляціологію, гідрологію боліт, гідрохімію 
внутрішніх вод тощо. Аналогічний поділ мають також метеорологія, 
кліматологія, океанологія, палеогеографія, геологія тощо. 

Ці науки можуть поділятися на: а) науки для дослідження 
природних систем Землі більш низького рівня організації, 6) на 
наукові напрямки, на вчення про елементи систем більш низького 
рівня організації. В подальшому вони можуть дати початок новим 
наукам, коли рівень досліджень, методи, якість і кількість наукової 
інформації, понятійний та термінологічний апарат будуть 
відповідати необхідним ознакам. 

Викладене притаманне безперешкодному розвитку географії. 
Тому ще в XX столітті географія в Україні набула більш високого 
рівня та ступеня удосконаленості, в порівнянні з більшістю країн 
Світу, а особливо - країн Європи. Але замість того, щоб з цим більш 
високим науковим потенціалом забезпечувати добробут громадян 
України, керівники від науки пішли до т з. «інтеграції в науку 
західних країн», причому, країн з невисоким рівнем географії. Чи 
сприяє така «інтеграція» позитивному, успішному розвитку 
«навчальної» та «наукової» географії в Україні, щоб у повному 
обсязі забезпечувати ресурсами країну, виробляти здоровий 
світогляд громадян нашої країни, розвивати раціональне 
природокористування, зберігати довкілля? Сьогодні не можна 
позитивно відповісти на ці питання. Сьогодні маємо: а) зниження 
фінансування географічних факультетів, відділень та кафедр; б) 
відсутність фінансування навчальних та виробничих практик з 
географічних наук; в) волюнтарістське введення механічного набору 
кількох «наук про Землю», що не відповідає закономірностям 
розвитку і суті географії; г) необгрунтоване визначення кількості 
фундаментальних географічних дисциплін для підготовки 
бакалаврів; д) зниження мотивації викладачів-географів за рахунок 
непомірно низького забезпечення прожиткового мінімуму; є) 
бюрократизацію навчального процесу, що ускладнює самостійну 
роботу викладачів (написання підручників, методичної літератури, 
текстів лекцій, підготовку магістрів та аспірантів тощо); е) лавинне 
перманентне надходження всіляких новацій, модернізацій, змін, 
напрямків тощо, що робить сьогодення «періодом змін». Вже не 
кажучи про те, що новими вимогами не визначені правила та методи 
розробки навчальних програм з «Наук про Землю», із 
спеціальностями при захисті дисертацій, із системним принципом 
при обмеженні кількості предметів в одному семестрі. 

• При всьому цьому: як можна оцінити шляхи та перспективи 
розвитку досконалої географії в Україні як науки «ресурсної» та 
«світоглядної»?

 
  


