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ВИТОКИ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
(До 55 річниці ІІ Всесоюзної наради з питань ландшафтознавства у Львові (1956 р.))

Розглянуто  основні  завдання,  які  ставили  ландшафтознавці  країни  на  ІІ  Всесоюзній  нараді  з  питань  
ландшафтознавства,  що  відбулась  у  Львові  у  1956  р.  Звертається  увага  на  активний  розвиток  
ландшафтознавчих досліджень в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.
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питань ландшафтознавства, прикладні ландшафтознавчі дослідження.

Постановка  проблеми  в  загальному 
вигляді.  Активний  розвиток  ландшафто-
знавства в Україні розпочався в другій полови-
ні ХХ - на початку ХХІ століття. Враховуючи 
важливість  ландшафтознавчих  та  фізико-гео-
графічних досліджень у сучасних умовах для 
вирішення прикладних завдань, а також пода-
льшого розвитку і вдосконалення теоретичних 
напрацювань, вважаємо що дане дослідження і 
надалі залишається актуальним. Окремі аспек-
ти розвитку ландшафтознавства і  ландшафто-
знавчих  ідей  висвітлено  в  працях  Г.І. Дени-
сика,  С.І. Кукурудзи,  О.М. Маринича, 
Г.П. Міллера  А.В. Мельника,  С.В. Міхелі, 
В.М. Петліна та ін.

Формулювання  цілей  статті.  Мета 
дослідження – проаналізувати рішення ІІ Все-
союзної  наради  з  питань  ландшафтознавства, 
показати їх актуальність в наш час для розвит-
ку  і  поглиблення  теоретичних  і  практичних 
аспектів ландшафтознавства. 

Виклад основного матеріалі.  У розвитку 
ландшафтознавчих досліджень виділяють три 
етапи. Перший з них припадає на 50–60-ті рр. 
минулого  століття.  На  цьому  етапі  здійсню-
ється  розробка  теоретичних  і  методичних 
основ  ландшафтознавства,  що  супровод-
жується складанням ландшафтних карт різних 
масштабів,  написанням  перших  посібників  з 
теорії ландшафтознавства (Геренчук,  1969) та 
методики  ландшафтного  картографування 
(Міллер,  1972).  Основна  увага  приділялась 
вивченню генезису, історії розвитку і структу-
ри  ландшафтів,  питанням  їхньої  класифікації 
та  прикладного  використання  для  потреб 
сільського  господарства,  землеустрою  та  ін. 
Ландшафтознавчі  дослідження  в  цей  час 
поєднувалися  з  розробленням  принципів  і 
методів  фізико-географічного  районування 
України, що згодом було втілено у фундамен-
тальній  праці  “Физико-географическое  райо-
нирование Украинской ССР” (1968) [4].

Вагомий  внесок  у  розвиток  ландшафто-
знавства на цьому етапі зроблений К.І. Герен-
чуком, з ініціативи якого в 1956 році у Львові 

відбулася  ІІ  Всесоюзна  нарада  з  проблем 
ландшафтознавства. На цій нараді розглядали-
ся  важливі  питання  пов’язані  з  теоретико-
методичною  базою  ландшафтознавства,  а  та-
кож  з  прикладними  ландшафтними  дослід-
женнями.  Наукова  проблематика  цієї  наради 
була пов’язана з розвитком велико- і середньо-
масштабного  картографування  ландшафтів, 
яке  стало  основою  для  організації  території, 
планування розвитку сільського господарства, 
лісового  господарства,  для  дослідження 
природних ресурсів. 

На цій конференції з доповіддю "Питання 
середньомасштабного  картографування  ланд-
шафтів" виступив К.І. Геренчук. У своїй допо-
віді К.І. Геренчук звертає увагу на важливість 
польових досліджень і картографування ланд-
шафтів  що  є  основою  для  розвитку  теорії 
ландшафтознавства і  теорії  загального земле-
знавства.  Тільки  такі  дослідження  дадуть 
можливість ландшафтознавству вийти на ши-
року дорогу теоретичного розвитку і практич-
ного використання, зазначив доповідач. Одно-
часно ним були  визначені  два  шляхи розв’я-
зання  цієї  проблеми:  перший  –  складання 
комплексних  аналітичних  карт;  другий  – 
складання типологічних карт. Одним із питань, 
на яке зверталась увага в доповіді К.І. Герен-
чука – є типологія і класифікація ландшафтів. 
Він  зазначав,  що  розробка  типології  природ-
них територіальних комплексів можлива тіль-
ки при картографуванні їх на основі польових 
досліджень.  Ним  була  запропонована  класи-
фікація  "типів  географічних  комплексів"  для 
західних  областей  України.  В  класифікації 
використовувались  такі  одиниці:  клас  ланд-
шафтів, група, тип.

Ландшафтознавчі  дослідженні  були  запо-
чатковані ним ще в 1953 році в Чернівецькому 
університеті, а продовжив він їх розвивати вже 
в Львівському університеті з 1954 року.

З  часом,  ландшафтознавчі  дослідження 
виокремлюються  в  самостійну наукову проб-
лематику,  яка  викликала  підвищений  інтерес 
на наступних Всесоюзних нарадах, зокрема, на 
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IV (Рига, 1959) і V (Москва, 1961).

У  роботі  наради  брали  участь  вчені  з 
різних  наукових  установ,  а  саме:  Інституту 
географії  АН СРСР,  Лабораторії  аерометодів 
АН СРСР, Львівської  та Кримської філій АН 
УРСР,  Московського,  Ленінградського,  Київ-
ського, Львівського, Воронезького, Казансько-
го,  Тбіліського,  Іркутського  університетів; 
Московського,  Харківського,  Уральського  та 
інших  педагогічних  інститутів;  представники 
філій  та  відділів  Географічного  товариства 
СРСР, Комісія з охорони природи АН СРСР та 
інших організацій.  На Нараді  було заслухано 
та  обговорено  29  доповідей,  присвячених 
важливим проблемам ландшафтознавства.

Доповіді  та  добре  підготовлені  польові 
екскурсії II Всесоюзної наради, що відбулася у 
Львові,  мали неабиякий і  науковий резонанс. 
Велике  зацікавлення  цим  видом  досліджень 
виявили  не  тільки  фізико-географи,  а  й 
геоморфологи, ґрунтознавці й навіть медики. В 
університетських  центрах  формувалися  дос-
лідницькі  групи,  які  всебічно  і  з  різних 
наукових позицій розробляли головні пробле-
ми  ландшафтознавства,  закладали  підвалини 
української ландшафтознавчої школи. Незапе-
речним провідником цієї школи було визнано 
професора Каленика Геренчука [7].

На Всесоюзній нараді з питань ландшафто-
знавства (1956) було звернено увагу на головні 
недоліки  щодо  розвитку  ландшафтознавства: 
недостатній розвиток теорії  і  методики ланд-
шафтознавства та фізичної географії в цілому; 
слабкий  зв’язок  ландшафтних  досліджень  з 
практикою;  незадовільний  стан  підготовки 
географів-ландшафтознавців та ін.

За  підсумками  роботи  цієї  наради  було 
прийнято  рішення  (20  пунктів),  а  також 
додаткові резолюції щодо охорони природи в 
гірських  районах  Криму  та  охорони  лісів 
Карпат. 

У  рішеннях  наради  підкреслювалося,  що 
особливо  важливим  завданням  є  подальший 
розвиток  теорії  ландшафтознавства.  Зверта-
лась  увага  на  місце  ландшафтознавства  в 
системі географічних наук; на вивчення струк-
тури  природних комплексів  різного  рангу,  їх 
генезису і  динаміки;  на принципи ландшафт-
ного районування та класифікації таксономіч-
них  одиниць;  номенклатуру  таксономічних 
одиниць;  взаємодію  природних  і  суспільних 
закономірностей в розвитку природних комп-
лексів,  змінених діяльністю людини,  а  також 
на  принципи  ландшафтних  досліджень  і 
районування  гірських  країн. Зазначалося,  що 

при розробці  теорії  і  методики ландшафтних 
досліджень необхідно вивчати досвід вчених-
ландшафтознавців  як  вітчизняних  так  і 
іноземних.

В  одному  із  прийнятих  рішень  наголо-
шується на прикладному характері ландшафт-
них досліджень. Ландшафтознавцям необхідно 
глибоко вникати в проблеми народного госпо-
дарства,  вдосконалювати методику своїх дос-
ліджень,  враховуючи,  що  це  може  принести 
значну користь як для господарства так і для 
географічної науки.

Важливе  місце  для  найбільш  глибокого 
пізнання сутності природних процесів і їх зна-
чення для господарства має організація стаціо-
нарних досліджень на типових ділянках.  Для 
поглибленого вивчення природних процесів  і 
управління  ними  необхідною  є  участь  ланд-
шафтознавців  в  роботі  заповідників,  які  є 
еталонами природи і повинні стати польовими 
лабораторіями по її вивченню. Науковим зак-
ладам і вищим навчальним закладам рекомен-
дувалося прийняти участь у цій наукові роботі. 

Враховуючи  важливе  значення  ландшаф-
тознавчих досліджень для вирішення природо-
охоронних проблем, було прийнято додаткові 
рішення з питань охорони грунтово-рослинно-
го покриву в межах Головного пасма Кримсь-
ких гір та охорони лісів у Карпатах. На думку 
учасників  Всесоюзної  наради  з  питань  ланд-
шафтознавства, Головне пасмо Кримських гір 
доцільно було б оголосити заповідною терито-
рією:  з  повною  забороною  вирубки  лісу  й 
чагарників,  випасання  тварин,  руйнування 
ґрунтового покриву. З питання важливості для 
всього Криму водоохоронного значення грун-
тово-рослинного  покриву  на  закарстованих 
ділянках яйли, учасники Наради звернулись до 
Ради Міністрів УРСР та обласних організацій 
Кримської  області.  Для решти території  яйли 
необхідно  вжити заходів  щодо ведення  такої 
системи  господарювання,  що  сприяла  б 
відновленню  ґрунтів  і  рослинного  покриву, 
водотоків і підземних вод, які мають важливе 
значення  для  водопостачання  господарських 
центрів і курортів Криму.

Ознайомившись із станом лісів у Карпатах 
під  час  екскурсії  та  заслухавши  доповідь  з 
цього  питання  директора  Львівського  лісо-
технічного  інституту,  учасники  Наради  звер-
нулись з проханням до Ради Міністрів СРСР і 
Ради Міністрів  УРСР щодо зменшення дисп-
ропорції між обсягами рубок лісів у Карпатах і 
природним приростом за останнє десятиліття, 
особливо  поблизу  доріг,  рік,  по  яких  прово-
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диться  сплав  лісу,  а  також  у  водоохоронних 
приполонинських  лісах.  Наголошувалося,  що 
вирубування  і  вивезення  лісу  на  лісосіках 
призводить  до  повного  знищення  молодого 
підросту  і  ґрунтового  покриву  на  гірських 
схилах, а також виключає можливість віднов-
лення цінних порід дерев впродовж десятиліть. 
Ерозійні  процеси,  які  бурхливо розвиваються 
на  обезліснених схилах,  приносять  шкоду не 
тільки лісовому, а й сільському господарству. 
В  цих  районах  почастішали  високі  паводки, 
селеві потоки, також спостерігаються замулен-
ня сільськогосподарських угідь на верховинах 
і  в  передгір’ях.  Як  бачимо,  ці  екологічні 
проблеми  залишаються  актуальними  для 
Карпатського регіону й сьогодні.

В  рішеннях  Наради  зазначалося,  що  для 
підвищення  якості,  глибини  і  об’єктивності 
ландшафтних  досліджень  необхідно  залучати 
нові  досягнення  науки  і  техніки.  Важливе 
значення  надавалося  застосуванню  аеромето-
дів,  які  повинні  використовуватися  в  кожній 
роботі по ландшафтному картуванню.

Одним із рішень цієї наради була пропози-
ція щодо організації Комітету з ландшафтних 
досліджень, який повинен виконувати наступ-
ні  функції:  координувати  роботи  з  ландшаф-
тознавства;  проводити  взаємне  інформування 
про виконану роботу;  організовувати щорічні 
наради; сприяти опублікуванню праць з ланд-
шафтознавства. 

На нараді була висунута пропозиція щодо 
організації  в  Українській  РСР  в  системі  АН 
УРСР науково-дослідного інституту географії.

У 1957 році, виконуючи рішення Всесоюз-
ної наради з питань ландшафтознавства (1955) 
у  Львівському  університеті  вийшов  друком 
"Географічний  збірник",  в  якому  було  опуб-
ліковано  всі  основні  доповіді  в  наступних 
розділах: 

І.  Завдання  і  методи  ландшафтних 
досліджень.

ІІ. Досвід картографування ландшафтів.
ІІІ. Ландшафти західних областей УРСР.
 

Рис. 1. Основні матеріали про роботу ІІ Всесоюзної наради з питань ландшафтознавства в 
Львові у 1956 р. 

Заслуговують  уваги  опубліковані  в 
збірнику праці П. Цися "Про фізико-географіч-
не районування і  ландшафтне картографуван-
ня  західних  областей  Української  РСР"  та 

М. Чижова "Досвід ландшафтного картування 
території Тернопільської області",  в яких вже 
тоді розглядались питання пов’язані з структу-
рою ландшафтів та фізико-географічним райо-
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нуванням. 

У праці М. Чижова проаналізовано виділе-
ні  типологічні  одиниці  (урочища  й  типи 
місцевостей)  для  всієї  території  Тернопіль-
ської області. Ним була складена ландшафтна 
карта  типів  урочищ  та  місцевостей  на  всю 
територію  Тернопільської  області,  яка  мала 
важливе  значення  не  тільки  для  вирішення 
господарських проблем (аналізу угідь в межах 
урочищ),  але  й  для  фізико-географічного 
районування.

Одна  із  перших  спроб  класифікації 
типологічних одиниць була зроблена П. Цисем 
для  західних  областей  Української  РСР.  Він 
виділяв  такі  основні  таксономічні  одиниці 
ландшафтного  районування:  зону,  провінцію, 
район. В межах ландшафтних районів можна, 
як зазначає П. Цись виділяти тільки типологіч-
ні  одиниці,  які  є  морфологічними частинами 
ландшафту  (типи  місцевостей).  Питання 
класифікації ландшафтів залишається актуаль-
ним і зараз.

Висновки.  Ландшафтознавчі  дослідження 
продовжують активно розвиватись на сучасно-
му етапі. Свідченням цього є ряд публікацій у 
фахових  виданнях  Київського,  Львівського, 
Вінницького,  Чернівецького  та  інших універ-

ситетів.  Видаються  посібники:  "Ландшафто-
знавство:  теорія  і  практика"  (2002), 
Г.П. Міллера,  В.М. Петліна,  А.В. Мельника; 
"Ландшафтознавство: теорія і практика" (2005) 
В.М.  Гуцуляка;  "Основи  ландшафтознавства" 
(2002)  С.В. Міхелі;  монографії:  "Пізнання 
ландшафту: місце і простір" (2005) М.Д. Грод-
зинського;  "Закономірності  організацій  ланд-
шафтних фацій"  (1998)  В.М. Петліна;  «Мето-
дологія  постнекласичного  ландшафтознавст-
ва"  (1999)  В.М. Пащенка;  "Антропогенні 
ландшафти  Правобережної  України"  (2001), 
Г. І. Денисика та інші. 

Завдання поставлені  ІІ  Всесоюзною нара-
дою з питань ландшафтознавства у 1956 р.  у 
Львові  успішно  реалізуються  при  проведенні 
наукових і прикладних дослідженнях.

Унаслідок господарської діяльності люди-
ни виникають проблеми пов’язані  з  викорис-
танням  різних  видів  природних  ресурсів:  зе-
мельних,  лісових,  водних,  мінеральних,  рек-
реаційно-туристичних тощо. Ландшафтні дос-
лідження  сприяють  не  тільки  поліпшенню 
ресурсовикористання, але й розв’язанню низки 
геоекологічних  проблем,  дають  можливість 
стабілізувати  ситуацію,  покращити  умови 
проживання населення.
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УКРАИНЕ.
Рассмотрены  главные  задачи,  которые  были  поставлены  ландшафтоведами  страны  на  ІІ Всесоюзном 

совещании  по  ландшафтоведению.  Обращается  внимание  на  активное  развитие  ландшафтоведческих 
исследований во второй половине ХХ – в начале ХХІ века.
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совещание по вопросам ландшафтоведения, прикладные ландшафтоведческие исследования. 

Summary:
Myroslava Pytuliak, Mykola Pytuliak, Yosyp Svynko. THE SOURCES OF THE LANDSCAPE EXPLORATIONS 

IN UKRAINE 
The main tasks, which were put by the landscape researchers on the Second National (with reference to USSR) 
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Landscape Conference, which took place in Lviv in 1956 are discussed.

The attention to the active development of the landscape science at the end of XX – first part of XXI centuries is 
paid. 
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