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І. ГЕОЕКОЛОГІЯ ТА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ
УДК 910.1: 911.2
Б.Н. Нешатаев
СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ДВУЕДИНОЙ ГЕОГРАФИИ
Рассматриваются теоретико-методологические вопросы формирования и развития
социальной геоэкологии как интегрального научного направления в двуединой географии.

Постановка проблемы. Современное положение «двуликой» географии
(как интегральной или единой естественно-социальной науки) весьма сложное
и неопределенное. За многовековую историю своего научно-образовательного
существования она, к сожалению, так и не стала единым комплексом,
целостной системой взаимосвязанных однокорневых природных и
общественных наук. Прав А.Г. Исаченко [3], что современная «единая
география» в отличие от большинства других наук весьма аморфна и не имеет
четких критериев своего общего предмета исследования. Слова В.В. Докучаева
о «расплывающейся во все стороны географии» и Н.Н. Баранского о
«разбазаривании» географии становятся, как ни прискорбно, все более
актуальными. Природные географы (физико-географы) традиционно больше
внимания уделяют изучению пространственно-временной и функциональной
структуре географической оболочки (ландшафтной сферы), а экономикогеографы больше акцентируют свое внимание на хорологической концепции,
т.е. «географично» все то, что обнаруживает территориальные и статистические
изменения. Интеграционной общей методологической объединительной
концепцией для двуединой географии могут послужить решения научноприкладных глобальных и региональных проблем, связанных с исследованием
ойкуменической жизненной среды человечества, природно-ресурсного и
экологического потенциала, с охраной ландшафтов, их постантропогенной
трансформацией и с рациональным природопользованием. Отсюда следует, что
поиск путей к реальному системному единению географии следует искать не
только в ее социологизации, но и в ее экологизации. Это заставит географов
аксиоматично признать, что история голоценового ландшафтогенеза и
сопряженная история развития общества (антропосоциогенез) взаимосвязаны и
наростающе синергичны, что общество людей прожить без своих «кормящих»
ландшафтов, создающих им физиологическую, ресурсную и психоэмоциональную природную среду (геосреду), не может.
Одним из сложных, тернистых путей объединения «аморфной»
географии (ее двух ветвей – природной и социально-экономической), на взгляд
автора статьи, может явиться новое научное направление, возникшее и
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развивающееся на стыке ландшафтоведения, общей экологии, геоэкологии и
исторической географии (геоисторического анализа региона) – это социальная
геоэкология.
Цель исследования – показать объективные процессы формирования,
становления этого интегрального научного направления и наметить пути его
дальнейшего развития.
Изложение основного материала. Итак, интегральная (двуединая)
география переживает нынче сложный кризис своего теоретикометодологического развития, поиска новых идей и сдерживания центробежных
тенденций. Не очень-то получается у географов и специализация по решению
конкретных научно-прикладных проблем сегодняшних императивов в
комплексном регионоведении, рациональном природопользовании и экологии
человека. В итоге нас географов может ожидать полная дезинтеграция, т.е.
развал двуединой географии, когда сохранится, вероятно, только физическая
(природная) география, а социально-экономическая трансформируется и
растворится в других социальных науках – региональной и отраслевой
экономике, демографии, общей статистике и геополитике. Весьма точно и
язвительно о нынешнем состоянии в нашей общей науке высказался А.Г.
Исаченко [1], что сегодняшняя «двуединая» география напоминает немолодую
супружескую пару, живущую под общей крышей, на общем бюджете, но без
сердечной привязанности. У супругов разные вкусы и интересы, у каждого свои
привязанности. В расползании и дезинтеграции географии во многом, к
сожалению, виноваты современные младоэкономико-географы, т. к. за счет
излишней и напористо-гиперактивной социологизации и политизации своего
блока географической науки, они вторгаются в сферу политики, этнографии,
культуры, социологии и других областей человеческой деятельности, что
реально грозит окончательной утратой четких пределов, границ предмета и
объекта исследований для всей системы географических наук, а ослабление
общей «географизации» нашей науки приведет к реальному и полному
отдалению от физической географии. Возникла очень сложная проблема
совместного сосуществования и необходимо что-то реально делать для
сохранения интеграционных взаимосвязей и сохранения единства нашей науки.
Одним из путей сохранения интегральной географии (двуединой) может
быть совместное участие географов в решении научно-теоретических,
методологических и, разумеется, прикладных проблем в познании процессов и
законов коэволюции планетарной суперсистемы «природа-общество».
Необходимо отметить, что эта сложная совместная работа должна не
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зацикливаться исключительно на антропоцентрических или социальноэкологических вопросах, ориентируя исследователя лишь на одну его сторону и
не делая необходимым познание объективных природных процессов и
закономерностей [2]. В итоге можно упереться в бесконечные философскометафизические дискуссии по экологии общества или социальной экологии и
далее от физической географии ничего не останется, а тем самым – и от
двуединой географии в целом. Чтобы избежать подобного исхода для нашей
науки, необходимо сосредоточить свое внимание на совместном поиске
методов и принципов комплексного географического анализа объективных
процессов и законов (закономерностей), функционирующих в этой
суперсистеме
«природа-общество».
Необходим
научно-теоретический
консенсус в решении совместных географических проблем изучения
коэволюции (даже синергизма) природы и общества. Общей парадигмой для
двух ветвей двуединой географии может быть экологический подход в решении
этой проблемы, когда сопряженно исследуются воздействия экосубъектных
естественных процессов и явлений со стороны природы (ландшафтная сфера и
ее геокомпоненты, или конкретные земные ландшафты) на общество (человека)
и обратное влияние экосубъектных социально-экономических процессов на
природу (ландшафты) со стороны общества.
В словарной литературе термин «экология» трактуется как учение в
биологии о взаимоотношениях организмов (растений и животных) и среды
обитания [15]. Более широкая современная трактовка этого термина позволяет
считать экологию как комплексную метанауку, синтезирующую все
естественно-исторические знания и выводы общественных наук о коэволюции
природы и общества или совокупность научных и практических проблем
взаимодействия человека и природы. Последние два десятилетия прошлого
века появляется идея о формировании комплексного научного направления под
общим названием «социальная экология», которое призвано изучать
метаболические взаимосвязи между обществом и природной средой с целью
формирования, в зависимости от конкретных обстоятельств, оптимальной
природопользовательской стратегии общества. Для географа понятно и ясно,
что общество взаимодействует, прежде всего, с ландшафтной сферой и ее
структурными элементами и геокомпонентами, всякие изменения в последней
определенным образом отражаются на обществе, порождая в нем различные
социально-экономические состояния (конфликты, кризисы). Известно, что
взаимоотношения природы и общества всегда противоречивы, т. к. содержат в
себе постоянные моменты борьбы и единства своих интересов. Экосубъектный
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современный перманентный кризис ландшафтной (природной) среды являются
экологическим кризисом и для общества (человека). Следовательно,
исследование трансформационных пространственно-временных сукцессий в
ландшафтной сфере (планетарной природной, ландшафтной среде) под
воздействием антропогенных факторов во многом связаны с социальной
экологией. Отсюда следует, что последняя весьма антропоцентрична, но и в
значительной мере геоцентрична, т. к. объектом ее исследования является и
ландшафтная сфера Земли. Можно согласится с А.Г. Исаченко [4], что
современная социальная экология должна стать междисциплинарной сферой
исследований, призванных выработать правила поведения человека (общества)
в его ойкуменическом жилище – в географической или природной
(ландшафтной) среде. Для этого надо дать социальной экологии прочную
научную теорию, которая может быть только географической.
Современная социальная экология должна изучать средоформирующие
процессы и функции, оказывающие влияние на жизнедеятельность общества
(конкретного человека) со стороны социальной, техногенной, информационной
и природной (ландшафтной) сред. Однако, три среды создает, формирует само
общество, они являются производными от социальной формы движения
материи. Отдельно от них по своему генезису функционирует природная или
ландшафтная среда (старое название геосреда), которая в своем формировании
и развитии подчиняется естественным (природным) законам, не зависящим от
воли и желаний общества. Общество никак не может прожить без
ландшафтного (природного) окружения, т. к. из него потребляет, черпает
физиологически необходимые элементы для жизнеобеспечения, природные и
духовно-эмоциональные ресурсы. Поэтому социальная экология делает
предметом своего изучения взаимосвязи в суперсистеме «природа-общество»,
т.е. метаболические процессы между социальной, техногенной и
информационной средами и с ландшафтной средой как неразрывных
взаимодействующих элементов этой единой социо-природной суперсисмемы, в
центре которой, все-таки, находится общество (человек).
Исходя из вышеизложенного, следует интегральной географии не
акцентировать свое внимание только на экологическом антропоцентризме, а
надо сосредоточиться на своем геоцентрическом восприятии экологических
проблем современности. Геоцентрический путь – это исследование
экосубъектных потенций земных ландшафтов как природных строго
иерархичных геосистем, являющихся структурными и пространственновременными генетическими элементами ландшафтной сферы и создающими
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природную (ландшафтную) или географическую среду, прежде всего для
общества (человека). За историческое время на земные ландшафты оказывало и
оказывает экосубъектное метаболическое влияние мировой социум
(социальная, техногенная и информационная среды), что привело их к разной
степени антропогенной трансформации и деградации, и к нарушению
экосубъектных функций. Отсюда, познание средоформирующих процессов в
современной коэволюции природы (ландшафтной среды) и общества
(социальной, техногенной и информационной среды) является одной из
главных задач интегральной (двуединой) географии.
Проблема эта весьма сложная и чувствительная для сохранения
целостности единой географии, т. к. не секрет, что любая природная система в
своем развитии и функционировании может обходиться без человека, ибо
человек не является ее необходимым обязательным компонентом, и его
воздействие на эту систему является внешней силой. Даже в самой
совершенной природно-технической системе (польдер, водохранилище)
технический блок, технические устройства являются подчиненными, т. к. не
могут существовать без ландшафта и привносятся в него извне, из сферы
материального общественного мира, живущего совсем по другим законам [2,7].
Поэтому нам не следует искать, выдумывать квазизаконы во взаимодействии
природы и общества, а следует сосредоточить свои реальные усилия на
изучении интегральных процессов этого функционального взаимодействия, его
итогах для оптимальных состояний природно-ресурсного и ландшафтноэкологического потенциалов как среды обитания человека. Ландшафты для
человека становятся, в этом случае, не только насущной ресурснофизиологической средой его обитания, но становятся и его неотъемлемым
жизненным геопространством как универсально-творческого существа.
Экологическая потребность в окружающей природе у человека исторически
развивается, срастаясь в ходе истории с многообразием складывающихся его
культурных потребностей и со всей его духовно-эмоциональной сферой.
Отсюда, природная или ландшафтная среда является для человека (общества)
не только объективным условием нормального биологического и ресурсного
жизнеобеспечения, но и его развития как социокультурного существа.
Естественные ландшафты выступают в качестве природно-географической
среды обитания человека (общества), т. е. становятся его жизненным
естественным экосубъектным окружением или природным геопространством.
В ходе исторического развития общества углубляются и усложняются его
природопользовательские взаимоотношения со своей ландшафтной средой, т. е.
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эти объективные ресурсно-метаболические синергетические процессы носят
поступательный исторический характер [9, 13, 14].
В современной философско-географической литературе термины
«географическая» и «природная» среда считаются почти синонимами. Однако,
в эпоху НТП в понятие географическая (природная) среда надо включить и
человеческое сообщество и его «плоды», т. е. всю техногенную
инфраструктуру, созданную им. Получается, что современная геосреда – это
антропогенизированная естественная природная среда, вмещающая и общество
и его техногенную инфраструктуру. Ее (геосреду) следует рассматривать как
эволюционирующее жизненное природное пространство для человеческого
социума, служащее для его нормального (оптимального) биофизиологического
фунционирования и являющееся его природной сырьевой базой для
производства и источником, ресурсом для духовной, психо-эмоциональной и
культурной жизнеобеспеченности.
На взгляд автора статьи, для характеристики современного природного
окружения общества (человека) лучше все-таки использовать термин
«ландшафтная среда». Он лучше отражает реальную суть современного
экосубъектного состояния земных ландшафтов (в пределах ландшафтной
сферы Земли) и не так архаичен и аморфен как термин «географическая среда»
и не так абстрактен и безграничен как «природная среда». Развитие
ландшафтной среды всегда увязывается с историей спонтанного
ландшафтогенеза на разных иерархических уровнях: планетарномландшафтная сфера Земли, на региональном – ландшафты определенного
географического региона и на локальном, местном – природный район,
отдельный ландшафт. Долгое время голоценовые ландшафты развивались
спонтанно и без особого влияния на них древнего человека, т. е. формировалась
и развивалась ювенильная природно-естественная ландшафтная среда. Около 56 тысяч лет назад (средний голоцен, неолит) история спонтанного
ландшафтогенеза
и
история
развития
человеческого
общества
(антропосоциогенез) тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Отсюда и
термин «кормящий ландшафт» стал очень актуален и является, несомненно,
категорией геоисторической. Становится ясно и понятно, что современная
ландшафтная среда (земные ландшафты) стала естественным природным
окружением (ойкуменой) для общества и является сферой его жизненного
обитания и активного природопользования. С этнолого-психологических
позиций ландшафтная среда для каждого народа (этноса) является
основополагающей морально-нравственной категорией и изначальной
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естественной субстанцией для формирования устойчивых ментальных
привычек, традиций, обычаев, самобытной культуры. Каждый народ (этнос)
имеет свою родную среду, где сложились его коренные первозданные,
вошедшие в его этно-культурный архетип, обычаи, привычки, стереотипы
поведения и идеалы. Привыкание (исторический геоэтногенез) к своим родным
ландшафтам (ландшафтной среде), к их индивидуальным природным
особенностям и красоте, в течение нескольких поколений рождает устойчивое
ментальное чувство «родных мест» своего этноса, своей родной земли.
Трансформированная (в худшую сторону) за историческое время ландшафтная
среда оказывает негативное психо-эмоциональное влияние на человека, она его
угнетает, подавляет. Со временем некогда родные ландшафты могут оказаться
для человека просто чуждой обыденной территорией и превратят его в разряд
безликих мигрантов, в просто «серое» полуоседлое население определенной
территории.
Воздействие общества на ландшафтную среду всегда имело наряду с
некоторыми положительными результатами и отрицательные последствия,
которые длительное историческое время были весьма невелики, что
обусловливалось сравнительно малыми масштабами и интенсивностью
присваивающего природопользования. В эти ранние исторические эпохи среда
быстро самовостанавливала потери своих ресурсов, общий природный
потенциал и метаболический баланс. С усилением интенсификации
производящего природопользования в среде происходит нарушение ее
ландшафтно-экологического баланса, саморегуляции и она уже не может
быстро восстановить свои ресурсные потенции и средоформирующие функции.
С
географо-ресурсных
и
геоэкологических
позиций
термин
«природопользование» понимается автором как интегральный социальноэкономический
и
природно-исторический
процесс,
отражающий
технологический и биолого-физиологический способ воздействия общества на
ландшафтную среду (конкретные ландшафты, их геокомпоненты и их
природно-ресурсный потенциал) в результате его хозяйственной и иной
жизненнопотребной деятельности, где виды и формы природопользования
изменяются и усложняются в зависимости от исторических и общественноэкономических процессов и событий [9].
Итак, под собственно ландшафтной средой на планетарном уровне
понимаются все земные ландшафты со всеми своими природными ресурсами
или на локальном уровне ландшафты конкретного региона и их естественные
ресурсы, обладающие средоформирующими и ресурсовоспроизводящими
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функциями
и
являющиеся
объектами
природопользовательской
и
жизнеобеспечивающей деятельности человека (общества). В этой среде
постоянно происходят сложные метаболические взаимодействия и
трансформации форм (видов) материи: природной, социальной, техногенной и
информационной,
что
сказывается
на
качестве
экосубъектных
средоформирующих функциях среды и ее пространственно-временных
динамических состояниях. Эти функции и сукцессионные состояния
ландшафтной
среды
носят
яркий
исторический
(временной)
и
геопространственный характер, т. е. они подвержены неизбежной
трансформации
своих
геоэкологических,
ресурсных
и
ландшафтоформирующих потенций [9,11]. Ландшафтная среда в эпоху НТП
должна рассматриваться нами не только как исключительно природное
окружение человека (общества), его колыбель, обитель и кормилица, а как
естественная жизнеобеспечивающая субстанция, где живут люди со всей своей
привнесенной
ими
производственно-экономической
и
социальной
инфраструктурой. Она в наши дни представляет собой природно-ресурсное
геопространство
или
естественно-природопользовательскую
геосферу
реального и исторического синергетического взаимодействия (при помощи
конвергентного сопряжения
природных и социально-экономических
метаболических процессов) между природой и обществом в пределах
ландшафтной сферы. Общество в процессе длительного исторического
природопользования изменило (трансформировало и истощило) ландшафтную
среду и последняя прямо и косвенно взаимообразно стала влиять на социальноэкономическое развитие общества и современную ландшафтно-экологическую
ситуацию посредством активного функционирования негативных природноантропогенных процессов, возникновением экологических конфликтов и
глобальным
истощением
природно-ресурсного
потенциала.
Природопользовательское воздействие (взаимодействие) общества на
ландшафтную среду следует воспринимать как диалектический объективный
сопряженный естественно-исторический и социально-экономический процесс,
где общество выступает как внешний фактор, привносящий своим
ресурсопотреблением
и
техногенным
вещественно-энергетическим
метаболизмом новые трансформационные элементы в структуру и
экосубъектные динамические состояния антропогенизированной ландшафтной
среды.
Физическая география довольно быстро отреагировала на императивы
времени в решение экологических проблем на региональном и локальном
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уровнях. Во второй половине прошлого века появилось научное направление
под названием «ландшафтная экология или геоэкология». Первые исследования
были сосредоточены на изучение структуры и особенностях функционирования
геокомплексов на топологическом уровне (экотопы), на изучение ландшафтов
путем анализа экологических отношений между их растительностью и средой
[15]. Все эти исследования, к сожалению, не уделяли должного внимания на
выяснение экосубъектных функций, потенций ландшафтов и их
средоформирующему воздей ствию на соседние сопряженные геокомплексы и
особенно на человека (общество). Одним словом, не была разработана научноприкладная концепция о функционировании реальной ландшафтной среды, ее
экосубъектности и ресурсным возможностям по отношению к обществу
(человеку). В конце прошлого века, когда в среде географов уже укоренилось
понимание того, что общество является неотъемлемой составляющей
современной ландшафтной сферы, то отношение к геоэкологии несколько
изменилось – оно стало более эколого-антропоцентричным и в заметной
степени геоцентричным [16]. Произошло становление общей геоэкологии,
которая рассматривает человека, население не только в качестве источника,
субъекта разрушений природы (ландшафтной сферы), но и жертвы ее
обратного прямого и косвенного воздействия, как неизменѐнной, так и, в
особенности, изменяемой им же самим природы. Отсюда, по мнению В.С.
Преображенского [16], на рубеже 2-3 тысячелетий к важнейшим
геоэкологическим проблемам можно отнести изучение геоэкологических
ситуаций во взаимодействии человека, территориальных общностей людей с
другими составляющими и частями ландшафтной сферы, которые в связи с
изменениями окружающей человека (общество) природной (ландшафтной)
среды порождают или могут порождать опасность для его здоровья,
жизнедеятельности и даже выживания.
На взгляд автора статьи, современная геоэкология или ландшафтная
экология представляет собою пограничный раздел, ветвь, научно-прикладное
направление
в
ландшафтоведении,
изучающее
средоформирующие
(экосубъектные) способности и функции конкретных ландшафтов (ПТК,
геокомплексов, геосистем) разных иерархических рангов и их взаимосвязанных
геокомпонентов [11, 12]. В качестве объектов, на которые распространяется
средоформирующее влияние или воздействие конкретных ландшафтов, могут
выступать соседние, сопряженные с ними другие более мелкие ландшафты
(иерархически подчиненные геокомплексы) или их отдельные геокомпоненты.
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Больше всего экосубъектное воздействие ландшафты (своей ландшафтной
средой и природно-ресурсным потенциалом) оказывают на главный
биосоциальный объект – человека и его промышленно-производственную
инфраструктуру. Следует отметить, что более крупные природнотерриториальные комплексы (ПТК) с более устойчивой к антропогенным
нагрузкам и мало трансформированной естественной ландшафтноморфологической и функционально-динамической структурой обладают
большим экосубъектным эффектом по сравнению с более мелкими
(иерархически подчиненными) ПТК с явными признаками нарушенной
структуры
(антропогенно-модифицированные
ПТК
под
влиянием
исторического природопользования).
Методологической основой геоэкологических исследований в системе
ПТК (субъект) и общество (объект) является признание коэволюции между
ними, т. е. совместного, сопряженного и исторически неизбежного
сосуществования и развития общества и его естественной природно-ресурсной
среды, создаваемой окружающими и вмещающими общество ПТК
(ландшафтная среда). Отсюда следует, что геоэкология, как интеграционнопограничное научно-прикладное направление в ландшафтоведении, исследует
и оценивает экосубъектные (средоформирующие) способности и процессы
(функции) ПТК, находящихся в разных ландшафтно-морфологических и
функционально-динамических сукцессионных состояниях (естественных,
природно-антропогенных и культурно-преобразованных) по отношению к
своему сопряженному объекту, т. е. человеку или обществу [11]. Современная
геоэкология должна изучать (анализировать) две взаимосвязанные задачи: 1 –
экосубъектность и ресурсные потенции конкретного ПТК разного
иерархического ранга по отношению к человеку (обществу) и 2 –
экосубъектность к соседним (сопряженным) ПТК на экотопном уровне, где
приставка «гео» в слове «геоэкология» понимается как земля, т. е. в широком
смысловом значении как земные ПТК (ландшафты), а термин «экология»
понимается как средоформирующие потенции и функции этих ПТК,
создающих индивидуальную ландшафтную среду. Известно, что ландшафты
того или иного региона, создающие и поддерживающие в нем ландшафтную
среду, выполняют очень важные социально-экономические функции –
жизнеобеспечение биофизиологических потребностей общества как части
живой природы (биосоциального объекта) и обеспечение его (общества,
человека) природными сырьевыми ресурсами. Поэтому ландшафтная среда,
обладающая мощным средоформирующим и ресурсным потенциалом по
12

отношению к обществу (человеку), является не случайным набором элементов
его жизне- и ресурсопотребления, а она представляет сложную организованную
и иерархически устроенную целостность в виде планетарной ландшафтной
сферы со всеми подчиненными ей геосистемами (ПТК разного ранга и их
геокомпоненты), выступающими в качестве конкретных региональных и
локальных природных сред [4, 5].
К наиболее актуальным региональным проблемам современной
геоэкологии следует отнести изучение (анализ, оценка) ландшафтноэкологической ситуации (ЛЭС) состояний локальной ландшафтной среды [11,
12]. Она (ЛЭС) отражает пространственно-временные состояния и потенции
экосубъектности местных ландшафтов по отношению к обществу, которое
живет, функционирует и потребляет природные ресурсы этой ландшафтной
среды. Отсюда, под ЛЭС понимается совокупность пространственновременных трансформационных структурно-функциональных состояний
(ландшафтно-морфологических и функционально-динамических) местных
ландшафтов и степень экосубъектности их локальной среды, совместно
отражающих (репрезентирующих) геоэкологические особенности результатов,
последствий исторического природопользования в регионе по отношению к
человеку и обществу в целом [12]. Из определения ЛЭС видно, что она имеет
ярко выраженный исторический (временной) аспект и тесно взаимосвязана с
особенностями природопользования в регионе. Влияние ЛЭС на общество и
конкретного человека выражается триадой: биолого-физиологической,
природно-ресурсной и духовно-эмоциональной. Важно разграничить эти
природно-социальные экосубъектные функции ЛЭС – на насущное
жизнеобеспечение общества (человека) как составной части живой природы, на
сырьевое обеспечение его производственной и рекреационно-бытовой
деятельности необходимыми естественными ресурсами и на психологоэмоциональную
поддержку
духовного
и
нравственно-эстетического
устойчивого состояния общества (этноландшафтной ментальности). На основе
изучения современной ЛЭС в регионе можно решать ряд злободневных
геоэкологических проблем: поддержания и улучшения качества экосостояний
ландшафтной среды обитания людей, рационального и сбалансированного
природопользования, охраны местных ландшафтов, регулирования и
оптимизации ландшафтно-экологического каркаса. Итак, ЛЭС – это
своеобразная материально-духовная категория, совокупность природного
окружения общества (ландшафтная ойкумена) в конкретной пространственновременной социальной и экономической обстановке. В наше время это
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природное (ландшафтное) окружение общества объективно не может быть
естественно-ювенильным, ибо оно уже трансформированное, преобразованное
за
столетия
производственно-природопользовательской
деятельностью
человека. Можно согласиться с А.Г. Исаченко [4], что эти изменения в
ландшафтной среде не выпадают из сферы действия природных законов: по
природным законам мигрируют и аккумулируются промышленные выбросы в
воздушной и водных средах, развивается эрозионный процесс, функционируют
и развиваются модификации растительных сообществ и ПТК.
Таким образом, геоэкология как интегральное научное направление в
современном ландшафтоведении исследует и решает в основном задачи
физико-географического профиля. Для участия экономико-географов в
решении геоэкологических проблем остается очень мало места. Необходим
поиск гносеологических и практических путей сохранения двуединой
интегральной географии, необходим своеобразный консенсус между двумя
ветвями одного дерева, живущего в мировой науке уже 300-400 лет. Одним из
путей решения этой почти тупиковой дезинтеграционной проблемы может
стать социальная геоэкология – стыковое, пограничное научно-практическое
направление, черпающее свои источники, материалы, методы из
ландшафтоведения, геоэкологии, ресурсоведения, исторической географии и
социально-экономической географии. В эпоху НТП происходит объективная
конвергенция интересов социальной экологии (экологии человека и общества)
и геоэкологии и появляется идея о социальной геоэкологии. Это научное
направление поможет в какой-то мере сохранить двуединую географию,
совместно решая конкретные региональные задачи научно-прикладного
характера в изучении процессов и их результатов, последствий
синергетического взаимодействия суперсистемы «природа-общество». В очень
сжатом изложении социальную геоэкологию можно представить как
интеграционное научно-практическое направление в двуединой географии (на
стыке геоэкологии, исторической географии и социально-экономической
географии), которое сопряженно и системно исследует: а – ландшафтнофункциональные, ресурсные средоформирующие и жизнеобеспечивающие
способности (функции) ПТК (естественных, природно-антропогенных и
культурно-преобразованных) по их экосубъектному влиянию на человека
(общество) и б – взаимообратное средоформирующее и ресурсопотребляющее
влияние общества на сукцессионные состояния пространственно-временной
ландшафтной и природно-ресурсной структуры ПТК, на их постантропогенные
модификационные трансформации и эволюцию [10, 11]. Если геоэкология
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исследует экосубъектность конкретных ПТК по отношению к другим соседним
(сопряженным) иерархически более мелким и подчиненным ПТК, но особенно
к обществу (человеку), создавая для него природно-ресурсную ойкумену в виде
ландшафтной и ресурсной среды, то уже социальная геоэкология выполняет
несколько другие более широкие функции. Она больше исследует последствия
и результаты постантропогенной трансформации и истощения ресурсной базы
ландшафтной среды под влиянием исторического природопользования. Одним
словом, социальная геоэкология, исследуя сложные средообразующие
пространственно-временные метаболические природно-антропогенные и
социальные процессы во взаимозависимой системе «ландшафты-общество
(человек)», сопряженно решает две взаимосвязанные задачи: 1 – изучает
факторы, функции, процессы экосубъектности ПТК и их природно-ресурсного
потенциала по отношению к обществу (человеку) и 2 – изучает взаимообратное
экосубъектное природопользовательское и иное антропогенное влияние
общества (человека) на структуру и трансформационные состояния
окружающих его модифицированных ландшафтов.
Из этих дефиниций выясняется, что социальная геоэкология имеет два
взаимосвязанных объекта исследования: общество (человек с его основными
средами – социальной, техногенной, информационной) и природа
(ландшафтная среда). В философско-методологическом аспекте в этом нет
ничего странного, так как из материалистической диалектики следует, что
природа и общество не обособленные друг от друга материальные субстанции.
История общества и история природы – категории взаимосвязанные и
взаимодополняющие друг друга. В основе обыденной, производственной и
духовно-эмоциональной истории общества (или конкретного человека)
находятся их отношение к окружающей природе: как ландшафтно-ресурсной
среде, источнику благоденствия и эмоционального восхищения ею. Человек
(общество) меняет сознательно и косвенно структуру, ресурсную базу своих
«кормящих ландшафтов», а они взаимообразно меняют во многом и его. Это
процесс вечный, постоянный, взаимодополняющий и, главное, диалектический.
Сложная для современного общества ЛЭС, а справедливо сказать
глобальный
экокризис,
стимулировали
появление
этого
научного
интегрального направления в двуединой географии (социальной геоэкологии).
Именно в нем изучаются, анализируются сложные синергетические
метаболические процессы между природной, т. е. ландшафтно-ресурсной
средой и обществом с его социальной, техногенной и информационной
средами. Объектом исследований на глобальном уровне является планетарная
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социо-природная двуединая суперсистема «природа-общество», где две ее
составляющих экосубъектных субстанции стремяться метаболически
приблизиться друг к другу и со временем даже воедино слиться, ибо в этих
обоюдо центростремительных и притягивающихся субсистемах общественные
и природные законы, закономерности, явления начинают переплетаться,
взаимодействовать друг с другом и внутри суперсистемы происходят их
дальнейшее взаимопроникновение и взаимовлияние. На региональном уровне
(административный район, или область, физико-географический региональный
комплекс) объект исследований социальной геоэкологии реально сужается,
конкретизируется до приемлемого для анализа оптимального геопространства
(территории, площади), что помогает определить и предмет исследований
социальной геоэкологии. На региональном уровне предметом исследований
является: 1 – выявление и изучение объективных экосубъектных законов,
процессов и последствий (результатов) антропогенной трансформации
ландшафтно-ресурсной
среды
под
влиянием
исторического
природопользования и 2 – методы и способы рационального использования
(применения) этих экосубъектных законов и процессов обществом (человеком)
для минимизации постантропогенных деструктивных последствий и
восстановления оптимальных природных средоформирующих потенций
ландшафтно-ресурсной среды в интересах устойчивого, сбалансированного
социально-экономического развития региона.
Итак, в наше время (на грани 20-21 веков) происходит объективный
интеграционный процесс формирования двуединой социо-природной
экосубъектной суперсистемы, где переплетаются, взаимодействуют, как
минимум, четыре средоформирующих подсистемы: ландшафтная сфера
(ландшафтная, природная среда), социальная, техногенная и информационная
среды. Таким образом, в пределах ландшафтной сферы формируется
комбинированная
суперсистема,
которую
можно
назвать
«геосоциотехносфера», она и будет формировать современную пресловутую
«окружающую среду» для человека и общества (геосоциотехносреда), ее и
должна изучать социальная геоэкология на глобальном, региональном и
локальном уровнях. В этой сфере главным, активно действующим, субъектом и
одновременно объектом выступает общество людей. Мы знаем, что природа
(ландшафтная сфера и ее среда) вечна, а человек (общество) нет. Ситуация
ландшафтно-экологическая в геосоциотехносфере (неосфере) такова, что
человеческий социум на определенном этапе развития сможет выжить в ней
только
при
соблюдении
им
главного
геоэкологического
и
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ресурсопотребляющего постулата, т. е. при оптимальном строго
сбалансированном и рациональном ресурсопотреблении и вписании своей
человеческой производственной и бытовой деятельности в ландшафтную среду
не разрушая в ней ландшафтно-экологического потенциала и баланса. Для
сохранения и улучшения устойчивого и оптимального состояния и развития
геосоциотехносреды в интересах современного общества неоходимо
сознательно и целенаправленно восстанавливать и преобразовывать
(рекультивировать) ее главную составную часть – ландшафтную среду.
В решение этой актуальной научно-прикладной проблемы в современной
двуединой географии предстоит большая совместная работа, которая должна
выполняться двумя ее ветвями сопряженно и системно: каждая из них
занимается своими согласованными задачами и на выходе будем иметь
реализацию поставленной цели – изучение и пути минимизации
геоэкологических и социально-экономических проблем между ландшафтной
средой и обществом (в пределах геосоциотехносферы) на региональном и далее
глобальном уровнях. Физико-географы (ландшафтоведы-геоэкологи) должны
начать исследовать эту проблему на микро- мезоуровне, т. е. при выделении и
изучении экотопов. Последние представляют по своей сути природные
местоположения хорошо выраженные и представленные в рельефе (склон,
балка, овраг, холм, впадина и т. п.). Каждый экотоп характеризуется
определенными экосубъектными потенциями своей территории (площадью
экопространства) и конкретными, иногда контрастными (экотонными),
экологическими режимами и разнообразными жизненными средами. Итак,
форма рельефа (элементарная форма земной поверхности) во многом
представляет пространственно-топологическое положение самого экотопа
(местоположения)
и
является
главным
экосубъектным
фактором,
определяющим и контролирующим его мезо- микроклимат, характер
гидрофункционирования (поверхностного и почвенно-грунтового) и динамику
морфогенетических процессов. Далее от рельефа в значительной степени
зависят педо-фитогенез экотопа и его ландшафтно-морфологическая структура
в целом [11].
В условиях современного тотального природопользования почти все
наземные экотопы (в пределах ландшафтной сферы) являются освоенными
человеком, т. е. выполняют какую-то заданную хозяйственно-экономическую
функцию и являются, в большинстве случаев, природно-антропогенными
угодьями. Поэтому изучение метаболических естественно-техногенных
процессов между природой и обществом на микро- мезоуровнях в пределах
17

локальной геосоциотехносферы является очень важным для выяснения и
апробации теоретических и прикладных вопросов в социальной геоэкологии.
Подобные экотопологические исследования небольших по размерам
природных и природно-антропогенных объектов помогут в разработке
методики прогнозов их ландшафтно-экологических состояний в вырабатывании
экологических природопользовательских нормативов к антропогенным
нагрузкам в землепользовании, лесопользовании и ландшафтопользовании. В
современной агроэкологии следует активно проводить типологию земель
(природных и модифицированных ПТК) на эколого-географической
(экотопологической)
основе
для
создания
региональных
банков
информационных данных по кадастру и бонитировке земель общего и лесосельскохозяйственного назначения и перспективных объектов резервации.
Следует произвести эколого-ресурсную экотопологическую оценку природных
потенций местных агроосвоенных ПТК (в ранге пойменных, склоновобалочных и надпойменно-террасовых типов местностей и видов ландшафтов) в
производстве биоэнергии и качественных продуктов питания.
На основе анализа результатов региональных экотопологических
исследований (крупномасштабной ландшафтно-экотопологической съемки)
можно произвести расширение площади существующих природных резерватов
и создать новые ландшафтные заказники и региональные парки. В подобных
резерватах объектами охраны являются не только редкие или уникальные для
конкретной местности формы рельефа, животные, растения, их популяции, но и
«обволакивающие» их ПТК, которые обладают огромной средоформирующей
функцией, имеют четкие природные границы и структурно-морфологическую
иерархию. Подобная геоэкологическая концепция современного заповедания
поможет реализовать идею о создании в регионе сети зонально-региональных
природных эталонов (характерных репрезентативно-типичных ПТК для
ландшафтной зоны или для отдельного ее природного региона). Эта концепция
(ее реализация) поможет созданию в регионе устойчивого к антропогенным
нагрузкам ландшафтно-экологического каркаса, который, в свою очередь, будет
формировать, регулировать и поддерживать в местной ландшафтной среде
сбалансированную и оптимальную для общества (человека) ландшафтноэкологическую ситуацию. Ландшафтные резерваты, сеть геоэкологических
коридоров и зонально-региональных природных эталонов должны служить во
благо обществу в сохранении и улучшении его отвекавечного природного
окружения, они должны своей эстетической привлекательностью,
ландшафтным разнообразием и рекреационной комфортностью пополнять и
18

поддерживать устойчивое духовно-нравственное и психоэмоциональное
состояние современного человека [12].
Усиливающаяся
антропогенная
трансформация
современных
ландшафтов, а значит и объективное ухудшение их естественных
экосубъектных и ресурсовоспроизводящих функций, приводит к мысли о
реальном прогнозируемом увеличении земельных площадей занятых природнотехногенными
системами
(геотехносистемы)
и
деградированными
антропогенными ПТК. Для минимизации этих негативных последствий в
современной геосоциотехносфере (на микро- мезоуровнях) необходимо с
помощью научной системы геоэкологических оптимизационных мероприятий
произвести планирование, проектирование и создание в регионе сети
культурных ландшафтов (в ранге местностей и ландшафтов). Они должны
представлять собою функционально регулируемые природно-антропогенные
комплексы с высоким воспроизводством своего устойчивого природноресурсного и средообразующего потенциала, в которых метаболические
природные и техногенные системоформирующие взаимосвязи и процессы были
целенаправленно изменены на научной основе в интересах общества, для
получения максимального социально-экономического эффекта и улучшения
среды (геосоциотехногенной) обитания человека [9, 13, 14]. Создание
региональной сети культурных ландшафтов должно базироваться на основном
морально-нравственном геоэкологическом принципе отношения общества
(человека) к своим «кормящим ландшафтам», высказанном классиками
политической экономики еще в 19 веке (К. Маркс, Ф. Энгельс), что ни
общество, ни нации не есть собственники земли (ландшафтов), они лишь ее
временные владельцы (арендаторы), пользующиеся ею и, как добрые отцы
семейства, они должны оставить ее улучшенной последующим поколениям.
Совместные социально-геоэкологические исследования на региональном
уровне можно сконцентрировать на анализе современного геоэкологического
потенциала местных ландшафтов с точки зрения выполнения ими трех
социально-экономических
функций:
собственно
экосубъектной
или
экологической (по отношению к обществу, человеку), ресурсной или
производственной и природоохранной [5, 6]. Первая функция включает анализ
и оценку естественно-природных потенций местных ландшафтов по их
жизнеобеспечению потребностей общества (человека) в свете, тепле, воздухе,
воде, пище, в здоровой природной среде. Вторая функция отражает
способности местных ландшафтов обеспечивать общественное производство
необходимыми
энергетическими
и
сырьевыми
ресурсами.
Третья
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природоохранная функция местных ландшафтов направлена на сохранение и
поддержание естественного устойчивого ландшафтного разнообразия в регионе
(сохранение потенциала устойчивости и пластичности ландшафтов) для
противостояния внешним техногенным нагрузкам и воздействиям, включая
самоочищение и самовосстановление внутренних природных потенций.
Из исследований геоэкологического потенциала местных ландшафтов
логически вытекает их последующий анализ (оценка) по демографоэкологической емкости, т. е. численности населения со всей его
инфраструктурой, которую ландшафт способен поддерживать своими
естественными экологическими ресурсами без ущерба для собственного
функционирования и сохранения своего естественного экологического
потенциала [5, 6]. Несомненное индикационное ведущее значение в этих
исследованиях
имеют
многие
сопряженные
демографические
и
производственно-экономические показатели – плотность населения, характер
расселения, типы и размеры населенных пунктов, демографическая структура
населения, распределение и качество сферы услуг, производственная и
коммуникационная инфраструктура, виды природопользования.
Совместные
социально-геоэкологические
исследования
можно
сосредоточить и в геоисторическом анализе природопользования и состояний
ландшафтной среды в регионе. Со времени появления палеолитического
человека и началом пионерного (присваивающего) использования им
природных ресурсов, история развития местных ландшафтов и первобытного
человека представляет собой единый, сквозной и взаимосвязанный
естественно-исторический и социально-экономический коэволюционный
процесс. С появлением человека средообразующая и ресурсная функция
ландшафтов оказалась в большой зависимости от социальной формы движения
материи. Присваивающее природопользование древнего человека не нарушало
естественный баланс природно-ресурсного потенциала в локальной
ландшафтной
среде,
происходила
закономерная
саморегуляция
и
самовосстановление
ее
спонтанного
вещественно-энергетического
метаболизма. С развитием производящих видов природопользования местные
ландшафты и их среда стали менять свою коренную устойчиво-пластичную
средоформирующую структуру (экологический потенциал) и вещественноэнергетические ресурсы. Природопользовательские формы, виды и глубина
взаимодействия ландшафтно-ресурсной среды и человека (общества) во многом
зависят от характера и особенностей социально-экономических отношений.
Поэтому геоисторический сопряженный анализ природопользования и
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постантропогенной трансформации ландшафтов (ландшафтной среды)
синхронизируется
с
социально-экономическими,
колонизационноосвоенческими и расселенческо-демографическими процессами в регионе,
когда виды (формы) природопользования сменяли друг друга и поэтапно
трансформировали ландшафты и их природно-ресурсную среду [9].
Выводы. Исходя из вышеизложенного, современную двуединую
(интегральную) географию можно представить как фундаментальную науку,
изучающую
законы,
закономерности
и
процессы
формирования,
функционирования и эволюции в пределах ландшафтной сферы
взаимосвязанных пространственно-временных природных и социальноэкономических территориальных систем и их составных геокомпонентов и
элементов,
находящихся
в
постоянном
вещественно-энергетическом
взаимодействии друг с другом и в геопространственно-структурных
изменениях. Отсюда и «социальная геоэкология», как интегральное
пограничное научное направление на стыке современных интересов
физической и социально-экономической географии, может принести пользу в
укреплении единства нашей географии. Одним из реальных путей сохранения и
дальнейшего развития двуединой географии, на базе (основе) социальногеоэкологических исследований, может быть «географо-экологическое
регионоведение». На территории конкретного региона (административного
района, области или регионального природного комплекса) производится
сопряженный анализ и оценка экосубъектных и ресурсных состояний и
потенций местных ландшафтов в интересах современного общества
(выполнение ими экологических и социально-экономических функций). В
качестве примеров можно рекомендовать исследования по выявлению и
анализу в конкретном регионе «болевых точек», т. е. ландшафтов, где
наблюдается
конфликтная
ландшафтно-экологическая
ситуация
и
соответственно происходят нарушения в выполнении ими социальноэкономических функций. Под региональным геоэкологическим конфликтом
понимается такая ландшафтно-экологическая ситуация, когда местные ПТК
(условно естественные, окультуренно-преобразованные или модифицированноантропогенные), находясь определенное время под воздействием природноантропогенных факторов (исторического природопользования), не могут более
активно выполнять и восстанавливать свои естественные экосубъектные
(средоформирующие, средосберегающие) и природно-ресурсные социальноэкономические функции и начинают деградировать [8]. Не вызывает сомнений
историзм геоэкологических конфликтов, ибо природопользовательские виды и
21

формы взаимодействий человека и ландшафтов во многом зависят от характера
общественных и историко-экономических отношений. С объективным и
прогнозированным расширением и усилением глобальной геосоциотехносферы
(среды) в обозримом будущем о гармонизации взаимоотношений между
обществом и ландшафтной средой (природой) не может быть и речи, т. к.
интенсификация природопользовательских противоречий, а значит и
неизбежность региональных геоэкологических конфликтов, будут только
углубляться и возрастать. В создавшейся сложной современной ландшафтноэкологической ситуации географам необходимо сосредоточить свое внимание:
- на мониторинговом прогнозировании, предупреждении региональных
геоэкологических конфликтов;
- на способах, приемах минимизации последствий этих конфликтов для
человека и ландшафтов с помощью организации системы геоэкологических
оптимизационных упредительных мероприятий;
- на изучении и оценке региональной экологической емкости местных
ландшафтов (особенно в связи с локальными особенностями расселения
населения, типам поселений и природопользовательской деятельности) и
последующем создании кадастра экологического и ресурсного потенциала
ландшафтов
региона
и
аналитических
карт
их
антропогенных
трансформационных геоэкологических состояний;
- на разработку геоэкологических стандартов и нормативов современного
природопользования в регионе и оценку прогнозируемых и ожидаемых
ландшафтно-экологических ситуаций (локального и регионального уровней).
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НАСЛІДКИ ЗМІНИ КЛІМАТУ І СТУПІНЬ ЇХ ВПЛИВУ
НА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Розглядається температурний режим Сумської області, в якому тенденція на його
підвищення складає високі значення. При аналізі сум опадів – протилежна картина, а тому
головна кліматична характеристика – коефіцієнт зволоження – з травня до вересня різко
знижує свої показники. Цей період є дуже небезпечним внаслідок можливості пожеж і
висихання сіянців сосни звичайної, а також інших насаджень. Дослідження
Краснопільського лісгоспу фіксує значну кількість випадків висихання саджанців, що веде за
собою збільшення витрат на догляд при вирощуванні лісових культур. Треба вже сьогодні
починати заміну популярних у нас видів хвойних порід на породи, більш стійкі до посух. Це
пов’язано на перших порах із затратами на насіння, але в подальшому швидко дасть
фінансову окупність.

Постановка проблеми. Немає сумніву, що протягом історії Землі разом
із земною природою змінювався і клімат, причому зміни клімату були дуже
глибокими. Ці зміни охоплювали сотні мільйонів років, протягом яких
докорінно змінювалося положення на Землі: розташування суші і моря,
розподіл океанічних течій, вулканічна діяльність, склад атмосфери та ін. Теплі
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періоди змінювалися більш холодними, льодовиковими. В середині тих
періодів були свої потепління і похолодання, льодовикові епохи змінювались
міжльодовиковими.
Про чинники таких змін клімату на Землі висувалося багато гіпотез.
Вказувалось, наприклад, на періодичні коливання елементів земної орбіти,
завдяки чому повинна була змінюватися загальна кількість тепла, що надходить
від Сонця (зміна ексцентриситету земної орбіти; зміна нахилу екліптики до
екватора; зміщення земної осі; поведінка Сонця як перемінної зірки тощо) [1].
Більш реальними причинами змін клімату вважають зміни земної
поверхні: зміна розмірів і розташування материків і океанів, горотворення,
підняття великих ділянок суші, зміна системи океанічних течій. У зв’язку з
геоморфологічними причинами відбувалися зміни в складових теплового
балансу поверхні Землі, в умовах вологообміну і загальної циркуляції
атмосферного повітря, що в свою чергу приводило до зміни клімату [2].
Виклад основного матеріалу. Сучасне чергове коливання клімату у бік
потепління – дуже інтенсивне, швидке і спостерігається майже по усій земній
кулі. Воно почалося у 50-70-х роках ХХ століття, а найбільш активним стало на
початку 80-х років, причому темпи зростання температурних показників
надзвичайно високі (див. рис. 1).

Рис. 1. Підвищення температури повітря в порівнянні з 1900 р. в Європі
Ці темпи пов’язують зі збільшенням концентрації «парникових» газів,
тобто метану та вуглекислого газу, в атмосфері планети внаслідок діяльності
людини: розвиток промисловості, заснованої на спалюванні викопного палива
та викидах при цьому СО2, утворення сміттєзвалищ різного характеру та
викидів з їх поверхні метану, який значно активізує «парниковий ефект», і в той
же час знищення великих лісових масивів і забруднення поверхні Світового
океану нафтовою плівкою, які завжди сприяли поглинанню вуглекислого газу у
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великих обсягах. Ще у 80-х роках ХІХ століття визначний російський вчений
К.А. Тімірязєв писав, що людство не загине від збільшення концентрації
вуглекислого газу в атмосфері, якщо буде зберігати рослинність і, особливо,
ліси, тому що накопичення вуглецю у лісових екосистемах, яке відбувається
внаслідок продукування біомаси, спричиняє зменшення концентрації
парникових газів у атмосфері, а вирубування лісу та розкладання лісової
біомаси призводить до його збільшення.
Глобальні зміни клімату не обійшли й Україну. Одним з головних проявів
регіональних кліматичних змін на тлі глобальних процесів потепління є істотне
підвищення температури повітря, зміна режиму і структури опадів, збільшення
кількості стихійних метеорологічних явищ і екстремальних погодних умов і, як
наслідок, збитків, які вони зумовлюють у різних галузях економіки і для
населення країни. В останні роки Україна стає одним із світових лідерів за
кількістю жертв від стихійних явищ. Згідно з рейтингом Міжнародного Центру
досліджень катастроф, на восьме місце в цьому списку в 2006 році нашу країну
вивела зима, коли від сильних морозів загинуло 803 людини і постраждало
близько 60000, і на дев’яте в 2008 році – паводок, коли постраждало близько
225000 і загинуло 38 людей [3].
Тривалість, локалізація, повторюваність та інтенсивність екстремальних
метеорологічних явищ обумовлюють негативні наслідки і для біологічних
систем, які повинні пристосовуватися до нових умов середовища. Прогнози
температур на майбутнє показують тенденцію до потепління протягом століття,
з ймовірністю значного підвищення температури в літні місяці, що призведе до
більшої посухи та більшої спеки. Крім того, згідно з прогнозами, у зимовий
період буде менше днів зі снігом та морозом. Кількість опадів збільшиться у
зимовий період і зменшиться влітку, але інтенсивність опадів різко зросте,
зокрема в теплий період [4].
Розглядаючи температурний режим Сумської області, можна сказати, що
до 1990 року середня за рік приземна температура повітря складала 6-7º
(тенденція на підвищення). По сезонах ця тенденція ще більш помітна –
середня за зиму приземна температура повітря коливалася від -6,5º до -5,5ºС до
1990 року, а за останні роки вона складає по всій області -4ºС. В літній час
тенденція підвищення температури зберігається. При аналізі сум опадів за рік
протилежна картина: показник 600 мм зберігається тільки для Полісся
Сумщини, вся інша територія області сьогодні отримує опадів менше 550 мм.
В той же час у регіоні спостерігається збільшення шару конвекції в
атмосфері, що призводить до крайньої нестійкості атмосфери, нерівномірного
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випадання опадів в літній час. Яскравим прикладом є літо 2010 року, коли
бездощові періоди тривали до 40 діб, але на тлі такої посухи випав у липні один
дощ за кількістю опадів більше місячної норми.
Нестійкість атмосфери у теплий час призводить до росту конвективних
хмар, які в наших умовах можуть пронизувати тропосферу до 10 км. Це сприяє
утворенню граду великого розміру, нехарактерного для Сумської області
(09.05.2012). На рисунку 2 показана тенденція до зростання числа випадків
опадів із градом.

Рис. 2. Кількість випадків із градом більше 6 мм в діаметрі по Сумській області

Рис. 3. Зміна сум опадів (%) відносно кліматичної норми по сезонах і за рік
Зміна (%) відносно кліматичної норми середньої за сезон та рік суми
опадів представлена на рис. 3, де чітко видно «недобір» опадів взимку і влітку і
перевищення їх норми восени. Крім того, підвищення нестійкості атмосфери
сприяє посиленню шквалистих вітрів зі швидкістю 15 м/с і більше. Якщо до
1990р. такі явища відбувалися за літо 1-2 рази, то після 1990р. вони вже
спостерігаються 4-5 разів у середньому, а в окремі роки – до 9 разів (2003р.).
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Підвищення температурного режиму і зменшення опадів змінює одну з
головних характеристик середовища – умови зволоження – які різко знижують
показники, починаючи з травня до вересня і різко збільшують їх на початок
жовтня (рисунок 4). Тому з травня по вересень виникають дуже сприятливі
умови для пожеж, тобто у травні і липні найбільш імовірна надзвичайна
пожежна небезпека, яка може спостерігатися на Поліссі близько 30 діб, а у
лісостеповій зоні до 50 [5].

Рис. 4. Зміна умов зволоження в Сумській області
Аналізуючи кліматичні показники в Сумській області, можна сказати, що
найбільший внесок у зміну річної температури в регіоні мали майже всі сезони.
Їх середня температура зросла відповідно – взимку на 1,6ºС та влітку на 0,8ºС.
Але перехідні сезони теж внесли свою «лєпту», так весна на Сумщині потепліла
на 1,3ºС, восени температурний режим змінився несуттєво, хоч також
спостерігається тенденція до підвищення температури. Але не можна забувати
про те, що екстремальні температури повітря продовжують «бити рекорди», що
приводить до збільшення континентальності клімату нашого регіону.
Причиною таких явищ вчені називають територіальну локалізацію траєкторій
переміщення та повторюваність циклонів [5].
Сьогодні існує кліматична схема під назвою «Тепла Арктика – холодний
континент». Скресання льоду в Арктиці сприяє підвищенню температури
повітря над відкритим океаном. Внаслідок цього існуюча полярна струминна
течія між тропосферою і стратосферою зменшує свою швидкість, слабшає і її
основний напрямок (захід – схід), він стає нестійким. В повітряній течії
з’являються поперечні довгі хвилі, які сприяють затоку холодних мас із півночі
або навпаки, дуже теплих із півдня. Таким чином, якщо раніше циклонічні
процеси переміщувалися над територією України із південного заходу на
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північний схід, то останні 20-30 років вони мають напрям: південь – північ або,
навпаки, північ – південь. Характер погоди залежить від напрямів руху
струминних хвиль: зимою можна спостерігати люту стужу, а влітку – нещадну
спеку, яка перетворюється на довгу посуху або аномально потужні зливи з
грозою та градом.
Лісогосподарська діяльність розглядається як один із головних чинників,
що може істотно вплинути на баланс вуглецю планети, адже ліси – основні
наземні поглиначі вуглекислого газу, які здатні природним шляхом регулювати
його концентрацію в атмосфері, тому вони визнані ефективним методом
запобігання посилення парникового ефекту.
Ліси в Україні займають близько 15,7% території (9,7 млн. га). Цей
відсоток є одним з найнижчих у Європі, де середня лісистість сягає 46%. В
різних природних зонах нашої області лісистість коливається, наприклад, на
Сумському Поліссі вона становить близько 30%, але у Білопільському,
Буринському, Липоводолинському районах – менше 5%. Робітники лісгоспів
області сприяють збільшенню лісистості, але оптимальної ще не вдалося
досягти. Для Сумської області її показник визначений у 20% [6].
При лісорозведенні одночасно досягається багатосторонній екологічний,
економічний та соціальний ефект: з атмосфери вилучається надлишок
вуглекислого газу, збільшується виділення кисню, підвищується ресурсний
потенціал земель, зменшується еродованість їх та забруднення поверхневих
вод, створюються сприятливі умови для існування і відтворення флори та
фауни, збагачується біорізноманіття ландшафтів, підвищуються можливості
рекреаційного використання територій. З іншого боку, використання продукції,
виробленої з деревини та біопалива, також знижує потенційні емісії
парникових газів порівняно з використанням продуктів згорання, виготовлених
з невідновлюваних матеріалів. Тому діяльність в галузі лісового господарства зі
зменшення антропогенного впливу на зміну клімату є одним з
найпривабливіших у екологічному напряму.
Краснопільське лісництво дуже відповідально ставиться до програм
лісовідновлення та лісовирощування у своєму районі і сьогодні лісистість тут
складає 21,1%, тобто більше оптимальної для області. Але не треба забувати,
що цей район має майже найбільші в області перепади висот рельєфу (від 126 м
до 242 м). Внаслідок природних нерівностей рельєфу та байдужого ставлення
людини у Краснопільському районі площа земель різної ступені еродованості
складає близько 44% усіх сільськогосподарських угідь. Це дає змогу зробити
висновок про те, що лісистість тут повинна бути вище, ніж 30%, щоб охопити
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землі з високою ступеню еродованості. Згідно з лімітом головного
користування в лісгоспі проводиться суцільне рубання лісу на площі 20-30 га в
залежності від кількості санітарних та лісовідновних рубок. На усіх без
виключення площах рубок одразу створюються посадки лісових культур (дуб
звичайний, сосна звичайна). Саджанці сосни звичайної вирощують в теплицях
лісництва, які обладнані поливними системами. Паралельно лісовідновленню
проводиться значна робота по створенню лісових насаджень на землях,
непридатних для сільськогосподарського використання, що безпосередньо
сприяє збільшенню площі лісів на території району. Так, у період з 2005 по
2012 рік було залісене 86,7 га площі з високою ступеню еродованості.
Вирощування лісу дуже складна та відповідальна справа, тому що на
розвиток саджанців впливає велика кількість чинників. Останні роки із
жаркими та посушливими літніми місяцями спричиняли зниження рівня
ґрунтових вод, розвиток ґрунтових посух, посилилися вітровії, знизилася
відносна вологість повітря, що негативно вплинуло на приживлюваність
саджанців. Останні 10 років лісгосп фіксує значну кількість відпаду, висихання
саджанців, що веде за собою збільшення затрат на доповнення та подальший
догляд при вирощуванні культур. Останні роки (2010, 2011) дали найбільший
відсоток загибелі саджанців сосни звичайної (на окремих ділянках до 90%).
Крім того, лісництво велику увагу приділяє виявленню «небезпечних
місць», де можуть виникнути пожежі, особливо в стиглих хвойних лісах, що
теж пов’язано зі збільшенням затрат. Наші дослідження показали, якщо
враховувати подальше потепління клімату, то треба вже сьогодні починати
заміну популярних у нас видів хвойних (сосна звичайна), на такі породи, як
ялина Дугласа, яка пристосована до більш теплих та сухих умов, а також
вводити більше видів широколистяних дерев (клен, в’язи різних видів). Це
пов’язано, на перших порах, зі значними витратами на насіння та вирощування
саджанців, але сучасне створення лісонасіннєвих плантацій для постачання
місцевого репродуктивного матеріалу швидко дасть фінансову окупність цих
заходів у майбутньому.
Висновки. Таким чином, внаслідок потепління кліматичних умов і
зниження режиму зволоження в лісгоспах необхідно, крім створення нових
лісонасіннєвих плантацій, проводити ще такі роботи:
1 Створювати та розширювати лісо- і природоохоронні території.
2 Контролювати розповсюдження шкідників та хвороб лісових культур.
3 Проводити швидке вирубання лісу, пошкодженого вітром, для запобігання
подальшим збиткам.
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4 Розчищати та вирубувати сухостій для мінімізації поширення пожеж.
5 Створювати широкі лісові захисні смуги (пояси безпеки) навколо важливих
інфраструктурних об’єктів і сільськогосподарських угідь для захисту від
сильних вітрів.
6 Визначати види дерев, які краще пристосуються до очікуваних змін клімату
та сприяти їх поширенню.
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Summary
Tyleneva V.A., Shkirya O.B. The consequences of the climate change and
the degree of its influence for forestry.
Considered the temperature of Sumy region, which is also, has a tendency to increase. In
analyzing the amounts of precipitation – the opposite pattern, and therefore the main climatic
characteristics – the coefficient of moisture from May to September, drastically reduces its indexes.
So this period is very dangerous because of the fires and drying of pine seedlings and other plants.
Krasnopolye forestry notices great litter, drying plants, leading to an increase in the cost of care in
growing forest crops. Therefore it is necessary today to start replacing our popular species of
conifers to breed more resistant to drought. At the beginning it will lead increase of seed`s costs,
but quickly give financial return.

УДК 551.5
А.С. Мамедов, Н.И. Гасанова
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Нет сомнений что, в прошлом столетии на пути исследования климата сделано
много работ. При этом, несмотря на большие усилия ученых, основные вопросы,
касающиеся изменению климата и его причин, остаются открытыми. В настоящее время,
когда человечество без основания трепещет перед глобальным потеплением, эти вопросы
требуют неотлагательных ответов.

Во второй половине прошлого столетия направления в исследованиях
климата перешли от статистического к гидродинамическому, где в основном
были применены модели общей циркуляции атмосферы. Для этого, с целью
исследования климата, за последние 50 – 60 лет во многих странах мира
разработаны многочисленные модели общей циркуляции атмосферы,
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результаты которых оказывались не очень впечатляющими. Видимо, с
помощью таких моделей невозможно предсказать климат и ряд других
процессов, связанных с ними. Очевидно, это происходит: во-первых, по
причине того, что в моделях общей циркуляции атмосферы вводят большое
число параметров, которые лишь очень приблизительно могут описывать
какие-либо процессы; во-вторых, при интегрировании системы уравнений
после одного года практически эту модель невозможно обеспечить новыми
данными, т. е. дальше эти модели действуют за счет внутренней энергии
неустойчивости. Ведь в природе, кроме солнечной энергии, есть и другие виды
энергии (например, междузвездные и земные), влиянием которых при
реализации моделей пренебрегают.
Некоторые выводы, полученные с помощью моделей климата, приводят в
заблуждение население: якобы, с увеличением СО2 , катастрофически будет
повышаться температура Земли. В этих рассуждениях об антропогенном
влиянии на климат есть некоторая развязка. Из истории происхождения Земли
известно, что сначала наступало глобальное потепление, потом в атмосфере
повышалась концентрация двуокиси углерода. Кроме этого, во время второй
мировой войны, когда с полной мощностью работала военная
промышленность, было испытано ядерное оружие, но заметного изменения
климата Земли при этом не происходило. Анализы многочисленных материалов
показывают, что схемы параметризации физических процессов для оценки CO 2
на климат в численных моделях оказываются завышенными. Кроме этого,
имеются многочисленные доказательства того, что в течение исторического
времени в климате Земли существенного изменения не происходило,
происходили только колебания с различной продолжительностью периодов.
Иными словами, крупные ледниковые и межледниковые периоды
систематически
чередуются
в
истории
Земли.
Кроме
этого,
палеоклиматологические исследования показывают, что мы все еще живем в
эпоху глобального оледенения. Последнее оледенение такого уровня
наблюдалось 300 – 250 млн. лет назад в пермо-карбоновом или годванском
периоде. Нынешнее кайнозойское оледенение началось 34 млн. лет назад и
современное оледенение должно закончиться через 16 млн. лет. Таким образом,
реальные причины потепления глобального климата остаются неясными.
Если предполагать, что атмосферные процессы происходят под влиянием
стационарных сил, связанных с солнечной системой, которые не меняются из
года в год, тогда за год процессы в атмосфере повторялись бы циклично, или
хотя бы обнаруживались повторения процессов во внутригодовом цикле.
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Фактически, даже среди длинных рядов метеорологических данных найти
аналоги трудно или невозможно. Таким образом, каждый год процессы
обновляются, а в целом, частоты аномалий увеличиваются.
Что происходит? Может быть, действительно приближается конец света?
Археологические данные показывают, что на Японском побережье
Йонагуни нашли остатки затонувшего города, который по некоторым оценкам,
имеет возраст в 10000 лет. А на северо-востоке Кубы определили «Мегагород».
Еще, на глубине 120 футов в заливе Кабай на побережье Индии был обнаружен
город. На этом месте ученые нашли материал для строительства, керамику,
части стен, бассейн, скульптуру. Углеродным анализом ученые определили, что
возраст этих предметов составляет 9500 лет.
Еще удивительнее находка была обнаружена в 1967 г., когда «Aliminaut»
– исследовательская подводная лодка, способная погружаться глубже, чем
любая другая субмарина, случайно обнаружила «дорогу» вдоль побережья
Флориды, Джорджии и Южной Каролины. Найденная на глубине 3000 футов
эта дорога простиралась прямой линией на расстоянии свыше 15 миль.
Поразительно то, что эта дорога была выложена цементом со сложным
составом, включающим алюминий, силикон, кальций, железо и магний.
Несмотря на свой возраст, обнаруженная дорога была свободна от завалов
благодаря подводному течению, которое сохраняло ее чистой. Позднее ученые
в конце дороги нашли ряд монолитных конструкций. Какие технологии смогли
построить эту дорогу, которая сохранилась в хорошем состоянии на
протяжении 10000 лет?
В 2004г. была сделана еще одна находка, когда волны цунами,
обрушившиеся на побережье юго-восточной Азии, расчистили многолетние
слои отложений и открыли мистический город Махабалипурам [3]. Все
вышесказанное наводит нас на то, что когда-то на Земле была более высокая
цивилизация и по каким-то неизвестным причинам ее жизнь разрушилась.
Все звезды Галактики вращаются вокруг (созвездие стрельца) ее центра.
Угловая скорость обращения звезд во внутренней области Галактики примерно
одинакова, а внешние ее части вращаются медленнее. Этим вращением звезды
в Галактике отличаются от вращения планет в Солнечной системе, где и
угловая, и линейная скорости быстро уменьшаются с увеличением радиуса
орбиты. Это различие связано с тем, что ядро Галактики не преобладает в ней
по массе, как Солнца в солнечной системе.
Солнечная система совершает полный оборот вокруг центра Галактики
примерно за 250 млн. лет со скоростью около 250 км/с [1]. Время, с которой
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Солнечная система совершает один полный оборот вокруг центра Галактики,
называют годом Галактики. Подобно периодам в солнечные годы, за годы
галактики тоже можно выделить четыре периода, продолжительность каждого
из которых составляет приблизительно 65 млн. лет. Вероятно, что изменения
климата происходят именно через каждые 65 млн. лет. Это приблизительно
соответствует межледниковому и ледниковому периоду. За этот год, вероятно,
циклично происходили похолодания и потепления. Если учесть, что возраст
Земли 5 млрд. лет, то можно определить, что за это время в Солнечной системе
25 раз произошли катастрофические изменения, в том числе и в ее климате.
Причины этого, видимо, связаны с нарушением баланса между планетами
Солнечной системы.
Имеются данные о том что, за счет спорадических метеоритов
происходит прирост массы Земли на 44 т в сутки, или 16 тыс. т в год [1]. Для
сохранения баланса такая же масса должна диссипацироваться из Земли. Это,
как известно, может происходить только на больших высотах и при
космических скоростях частиц. Поэтому мы считаем, что баланс при этом не
восполняется, а избыточные массы накапливаются, и за год Галактики
оказывается значительными. А увеличение массы всегда приводит к избыткам
энергии, поэтому энергия внутри Земли увеличивается и вместе с этим
увеличиваются тектонические процессы и аномалии в атмосфере (как в
прошлом столетии, так и в настоящее время).
Из кинетической теории частиц известно, что для ускользания частицы из
атмосферы других планет, необходимым условием является наличие частиц со
скоростями, превышающими критическую V > 11 км/сек. Имеются ли в
атмосфере такие частицы? В термодинамическом равновесии, молекулы газа
распределены по скоростям в соответствии с формулой Максвелла:
3/2

v2

dv,

(1)

где dn – число молекул в единице объема, обладающих модулем скорости в
интервале от v до v +dv; n- концентрация молекул данного газа; m - их масса; vскорость частиц; T- температура частиц; к – постоянная Больцмана.
Величина F( v2) =
, характеризующая вероятность того, что частица
будет иметь заданное значение скорости в единичном интервале скоростей (dv
= 1), называется функцией распределения. Формула (1) и исследование
зависимости функции распределения от температуры показывает, что с
увеличением температуры количество частиц, превышающих критическую
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скорость, увеличивается. Кроме того, в пограничном слое атмосферы, частицы,
препятствуя друг другу (из-за большой плотности пограничного слоя) не могут
получить скорости vkr = 11 км /с. Поэтому, частицы могут получить скорости
v > vkr только на больших высотах, когда свободный пробег между молекулами
окажется наибольшим. Атмосферные аэрозоли с различными происхождениями
уплотняют стратосферные массы воздуха, в результате чего уменьшается
свободный пробег между молекулами. Таким образом, атмосферные аэрозоли
сбивают темп увеличения скорости молекул при диссипации частиц из
атмосферы. В связи с этим, загрязнения атмосферы различными выбросами
способствуют разрушению баланса Земли. Так как с увеличением массы
атмосферы уменьшается количество частиц со скоростями, преобладающими
v > vkr, в связи с этим из года в год остатки массы способствуют увеличению
массы Земли.
Более строгими расчетами определена высота диссипации атмосферных
частиц zд = 500–600км. С помощью экспериментов получено, что на этих
высотах свободный пробег между молекулами около 100 км, т.е.
действительно, начиная с уровня zд у частиц с v>vkr появляется реальная
возможность уйти за пределы атмосферы [2]. Расчеты с использованием
уравнения (1) показывают, что увеличение массы выбросов в атмосфере в 2
раза, приводит к уменьшению количества частиц с преобладающими v > v kr
примерно в 6 раз. А увеличение температуры воздуха в 2 раза, приводит к
возрастанию вероятности частиц с преобладающими v > vkr в 4 раза.
Надо отметить, что над уровнем диссипации расположена экзосфера, в
которую попадают атомы и молекулы, имеющие скорости меньшие, чем
критические. В этом слое нейтральные частицы описывают баллистические
траектории под действием только силы тяжести, практически не испытывая
столкновений друг с другом и возвращаются в более плотные слои атмосферы.
Таким образом, проведенные анализы дают основания сделать
следующие выводы:
 наряду с другими факторами, при исследовании изменения климата
нельзя пренебрегать влиянием внутренней энергии Земли, которое
увеличивается за счет нарушения баланса Земли;
 кроме других влияний, на нарушение баланса Земли действуют еще и
антропогенные факторы;
 с учетом вышеизложенного можно сказать, что изменение климата (но не
колебания) – это долгопериодный процесс, продолжительность которого
составляет примерно 200 – 250 млн. лет.
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Summary
A.S. Mammadov, N.I. Hasanova. The reason of probable climate changes
In this article it was investigated the climate change reasons with taking into account the
mass balance of the Earth. It is using the Maxvell equation of the static physics. According to the
keeping of balance the number of the fractions coming from the galaxy system and the number of
the fractions leaving the earth is equal. The approximately evaluations shows that there is less
hesitations of the mass balance according to the impact of anthropogenic factor.

УДК 502.171:502.521 (477.52)

А.О. Корнус

ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проаналізовано основні показники, що характеризують родючість ґрунтів Сумської
області:
вміст
гумусу,
поживних
речовин,
рівень
урожайності
основних
сільськогосподарських культур. Встановлено, що родючість ґрунтів області знижується –
спостерігається від’ємний баланс гумусу, швидка мінералізація органічної речовини.
Внесення мінеральних і органічних добрив не компенсує втрат природної родючості.

Актуальність теми. Родючість ґрунтів та її підтримка на належному
рівні є важливою проблемою раціонального використання ґрунтів. На території
Сумської області помітною є втрата ґрунтами органічної речовини (гумусу) та
їхнє інтенсивне підкислення, що й визначило актуальність нашої теми.
Формулювання мети і завдань дослідження. Характерними
деградаційними процесами в ґрунтах, що знижують їхню родючість є: щорічний
від’ємний баланс гумусу, зниження вмісту поживних елементів, декальцинація
ґрунтів, підвищення кислотності, погіршення фізичних, фізико-хімічних
показників. Все це визначило мету нашого дослідження – дати оцінку сучасного
стану родючості ґрунтів Сумської області.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти оцінки
родючості ґрунтів Сумщини висвітлені у роботах М.П. Бондаренка і Г.В.
Коритника [1], В.М. Мартиненка та ін. [4, 5], Т.В. Опари [6], наших попередніх
публікаціях [2, 3] та ін. Окремі статистичні показники, що дозволяють скласти
уявлення про стан земельних ресурсів, публікуються у регіональних доповідях
про стан навколишнього середовища у Сумській області та інших виданнях, що
готуються Державним управлінням екології та природних ресурсів.
Викладення основного матеріалу. Родючість є об’єктивною
характеристикою ґрунту, як природного ресурсу. Вона може оцінюватися як за
вмістом гумусу та поживних речовин у ґрунті, так і за величиною та сталістю
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врожаїв основних сільськогосподарських культур.
Вміст гумусу у ґрунтах Сумської області зменшується, натомість
підвищується кислотність ґрунтів і, як наслідок, знижується їх родючість. Як
відомо, після розорювання цілинних земель мінералізація гумусу починає
домінувати над його відтворенням. За даними Сумського центру
―Облдержродючість‖ протягом 1995-2000 рр. вміст гумусу в ґрунтах області
зменшився на 0,1% – з 3,3% до 3,2%, тоді як за період 1970-1985 рр., тобто за 15
років, він зменшився на 0,13% з 3,5% до 3,37%.
Результати обстежень 2001-2006 рр. показали, що вміст гумусу в ґрунтах
області підвищився до 3,40%, з подальшим зростанням у наступні роки до
3,53% і навіть 3,58% за результатами останнього обстеження 2006-2010 рр.
Однак підвищення показника вмісту гумусу в ґрунтах області пов’язане не із
зростанням родючості, а із зменшенням обстеженої площі, яка за період
спостережень скоротилася на 308 тис. га (25%), що дорівнює ріллі чотирьох
середніх за площею адміністративних районів.
В цілому за 40-річний період спостережень (1960-2000 рр.) чорноземні
ґрунти втратили відповідно 0,4-0,5% гумусу. За останні 10-15 років зменшення
гумусу становить 0,2-0,4%. Більшість площ орних ґрунтів характеризується
щорічним від’ємним його балансом на рівні 300-600 кг/га [5]. Це свідчить про
те, що мінералізація органічної речовини відбувається інтенсивними темпами.
Її причиною є значне скорочення внесення органічних добрив (табл. 1),
порушення сівозмін та чергування культур в них, відхилення від оптимальних
структур посівних площ.
Таблиця 1
Внесення органічних та мінеральних добрив у ґрунти Сумської області
2000 2005
Внесено міндобрив у поживних
136,1 159,1
речовинах, тис.ц
У т.ч.: азотних, тис. ц
108,7 106,0
фосфорних, тис. ц
21,1 30,1
калійних, тис. ц
6,3
23,0
Удобрена площа під урожай, тис. га 248,6 257,5
Внесено на 1 га, кг
15
23
У т.ч: азотних, кг
12
15
фосфорних, кг
2
5
калійних, кг
1
3
Внесено органічних добрив у
1447,6 924,3
поживних речовинах, тис.т
Удобрена площа, тис. га
57,2 44,2
Внесено на 1 га, т
1,6
1,3

2006

2007

2008 2009 2010 2011

211,0 322,6 525,2 436,7 501,9 672,8
138,5 200,6 362,8 277,9
38,8 61,2 81,2 72,2
33,7 60,8 81,2 86,6
291,4 417,2 600,0 455,5
33
46
66
56
22
29
45
36
6
9
10
9
5
8
11
11

334,6
79,9
87,4
541,6
63
44
9
10

473,6
93,5
105,6
692,9
78
54,9
10,8
12,3

939,5 872,8 716,6 669,4 432,7 460,5
51,6
1,4

49,0
1,2

39,8
0,9

32,8
0,9

24,2
0,5

27,7
0,5

Що стосується мінеральних елементів, то їх дефіцит у ґрунтах може
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компенсуватися внесенням мінеральних та органічних добрив, але, якщо в
період з 1965 по 1990 роки у ґрунти області вносились наростаючі дози добрив
(див. табл. 2), то у 1990-2000 роках застосування мінеральних добрив значно
знизилось і лише в останнє десятиліття помітно зростає.
Таблиця 2
Рівні застосування органічних та мінеральних добрив у Сумській області
у 1965-1990 роках [4]
Роки
1965-1970
1985-1990

Органічні
добрива, т/га
6,1-7,2
9,5-11,2

Мінеральні добрива, кг діючої речовини /га
N
Р2О5
К2О
Разом
25-30
20-35
15-25
60-90
45-70
40-65
50-60
150-160

Як видно з наведених у табл. 1 даних, в останнє десятиріччя внесення
органічних добрив зменшилось у 3-5 разів, а мінеральних – зросло у 3-5 разів.
Найбільший рівень застосування добрив у Сумській області був у 1986-1990
рр., коли на гектар ріллі вносилось по 8,7 т органічних і по 152 кг діючої
речовини мінеральних добрив, у т.ч. азотних – 66 кг, фосфорних – 37 і калійних
– 49 кг [5]. Під урожай 2011 року внесено 78 кг діючої речовини мінеральних
добрив, у т.ч. азотних – 54,9 кг, фосфорних – 10,8 і калійних – лише 12,3 кг. Це
призводить до зменшення вмісту поживних речовин у ґрунтах (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка середніх показників вмісту гумусу, рухомих Р 2О5 і К2О
(за Чириковим) та рН у ґрунтах окремих районів Сумської області [4]
Район

Середино-Будський

Глухівський

Сумський

Роки

Гумус, %

рН KCL

1965-1970
1985-1990
2000-2006
2006-2010
1965-1970
1985-1990
2000-2006
2006-2010
1965-1970
1985-1990
2000-2006
2006-2010

1,3
1,64
1,8
1,74
2,6
2,56
2,7
2,7
4,43
4,19
4,2
4,27

4,7
5,6
5,5

Р2О5
К2О
мг/кг ґрунту
56
43
85
98
80
84

5,2
5,7
5,7

115
120
122

55
91
88

6,4
6,0
5,9

108
118
112

68
91
90

За підсумками досліджень 2002-2006 рр. порівняно з 1997-2001 рр. вміст
Р2О5 у ґрунтах області знизився з 119 до 107 мг/кг ґрунту. В 9-ти районах
області вміст рухомого фосфору знизився нижче рівня 1965-1969 рр.
Щодо оцінки родючості ґрунтів за рівнем врожайності, то на початку
1990-х років врожаї зернових культур коливались від 18-22 до 29-34 ц/га в
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середньому по області, у т.ч. на Поліссі – від 12-15 до 18-20 ц/га, у лісостеповій
зоні – від 20-25 до 35-37 ц/га. Врожаї зернових культур до 1995 року були
вищими на 5-7 ц/га, ніж зараз. Урожаї цукрових буряків до 1995 року також
були відносно високими і сталими в межах 212-270 ц/га, а за останнє
десятиріччя знизились до 147-171 ц/га. Тобто, якщо оцінювати родючість
ґрунтів по врожайності, то вона (родючість) суттєво знизилась. Особливо це
помітно у лісостепових районах, де зниження врожайності становить 35-45%,
проти 15-20% на Поліссі [4].
Висновки. У результаті дослідження встановлено, що ефективна та
потенційна (природна) родючість ґрунтів Сумщини знижувалась як за
показниками врожайності, так і за показниками вмісту гумусу та поживних
елементів.
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Summary
A.A. Kornus. Geographical Evaluation of Soil Fertility of the Sumy Region.
The basic indicators of soil fertility of the Sumy region: humus, nutrients, yield levels of major crops
are investigated. Found that fertility of soils of the is region decreases – there is a negative balance of
humus, rapid mineralization of organic matter. The application of mineral and organic fertilizers does not
compensate for the loss of natural fertility.
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МІГРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПРИРОДНИХ ЛІСОСТЕПОВИХ
ЛАНДШАФТАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В статті наводяться дані про кількість важких металів, що надходять у природні
лісостепові ландшафти з атмосферними опадами та виносяться із річковим стоком.
Підраховані аеральні модулі надходження та модулі винесення важких металів з річковим
стоком, дали можливість визначити їх середньорічний геохімічний баланс у лісостепових
ландшафтах Сумщини.
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Постановка проблеми. Вивчення міграції і балансу важких металів в
ландшафтах має велике науково-практичне значення. Балансовий метод дає
можливість визначити, які важкі метали, і в якій кількості надходять у природні
ландшафти певної території, виносяться з річковим стоком, або накопичуються
у компонентах ландшафтів. Особливо важливими є балансові підрахунки для
техногенних ландшафтів, які зазнають посиленого геохімічного тиску,
внаслідок чого суттєво змінюються міграційні потоки металів, що призводить
до утворення техногенних геохімічних аномалій.
Метою дослідження було визначення основних рис масопотоків деяких
важких металів (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu) у природних лісостепових ландшафтах
Сумської області.
Методика досліджень. Геохімічні дослідження ландшафтів Сумської
області проводяться на кафедрі географії СумДПУ ім. А.С.Макаренка
систематично протягом останніх 20 років. За цей час неодноразово
виконувались дослідження по вмісту важких металів у різких компонентах
природних
ландшафтів
регіону.
Для
балансових
розрахунків
використовувались дані, отримані на ключових ділянках, що знаходились у
різних ландшафтно- геохімічних умовах на відстані понад 20 км від м. Суми. В
атмосферних опадах (дощові опади та сніговий покрив) відзначались
водорозчинні форми важких металів та їх вміст у нерозчинному пилу. Відбір
зразків дощу здійснювався за допомогою 1-3 літрових скляних банок, у які була
встановлена лійка діаметром 15 см. зі щільного білого поліетилену. Відбір
зразків снігу виконувався у кінці зими з фіксованої площі (1х1м.), які потім
розтоплювались природним шляхом у лабораторії [3]. Визначення важких
металів у природних водах проводилось у лабораторії СумДПУ на атомноабсорбційному спектрофотометрі С-115.
Виклад основного матеріалу. Найбільший аеральний модуль
надходження розчинних форм важких металів має залізо – 26,92 кг/км2, а
найменший – свинець – 1,67 кг/км2 в рік [табл. 1]. Відмічено перевищення
літніх надходжень над зимовими. Певні показники надходження у теплий сезон
року, мабуть, є дещо завищеними через місцеві кругообіги речовин. Звертають
на себе увагу більш високі показники середньомісячних надходжень взимку
водорозчинних сполук цинку і марганцю. Розчинність цих елементів у снігових
водах склала 70-80%. Ймовірно, поповнення вищезазначених елементів у водах
снігового покриву пов’язано з трансформацією пилових акумуляцій, що
містяться у снігу. Для інших важких металів середньомісячні аеральні
надходження взимку у 2-4 нижчі ніж у теплий період року.
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Таблиця 1
Модулі надходження і винесення важких металів у лісостепових
ландшафтах Сумської області, кг/км2 в рік
Елементи
Мідь
Цинк
Марганець
Свинець
Залізо
загальне

Модуль надходження
Снігові
Дощові
Сумарні
опади
опади
0,26
2,35
2,61
1,83
4,24
6,07
4,31
5,09
9,40
0,13
1,54
1,67
3,55
23,37
26,92

Модуль
винесення

КН

1,34
5,87
36,98
0,57
91,94

0,51
0,97
3,93
0,34
3,42

Поряд із надходженням водорозчинних сполук металів нами визначались
і кількості елементів, що надходять з атмосферним пилом. Середня кількість
пилу, яку отримали після фільтрації талих вод снігового покриву, склала 0,57 –
1,56 г/м2. Не виключено, що ця кількість дещо занижена через втрати пилу під
час танення снігу. Відомо що у процесі танення снігу розчинення пилу, складає
5-20% [2]. Як видно із таблиці 1, аеральні надходження елементів з пилом
незначні у порівнянні з кількістю елементів, що надходять у розчинених
формах. Виключенням є залізо, основна маса якого водонерозчинна.
Таким чином, важкі метали, що надходять у складі атмосферних опадів є
переважно водорозчинними, а відповідно, біогеохімічно активними.
Порівняння модулей надходження важких металів з атмосферними
опадами і модулей виносу їх з річковим стоком дає можливість встановити
направленість та інтенсивність геохімічних процесів на мікроелементному рівні
у ландшафтах досліджуваної території. Окрім модулей виносу важких металів,
були розраховані коефіцієнти гідрогеохімічної активності (КН) [1]. КН
розраховувались як відношення кількості водорозчинних форм металів, що
виносяться з річковим стоком, до кількості, що надходить з атмосферними
опадами.
Показники річкового виносу водорозчинних форм важких металів суттєво
різняться для окремих елементів. Найбільш енергійно виносяться із ландшафту
залізо і марганець. Геохімічний баланс цих металів від’ємний, КН відповідно
3,42 і 3,93. Основною причиною дисбалансу водорозчинних форм заліза в
марганцю є здатність цих елементів мігрувати у поверхневих водах у складі
тонкодисперсних завісей, які досить важко виділити в лабораторних умовах.
КН водорозчинних форм цинку, міді та свинцю дорівнює відповідно 0,97; 0,51;
0,34. Отже, свинець і цинк накопичуються у місцевих фонових ландшафтах, а
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втрати цинку з річковим стоком урівноважуються надходженням його з
атмосферними опадами.
Для з’ясування ролі біологічного кругообігу у процесах масообміну в
ландшафтах нами виконано співставлення надходження важких металів з
рослинним опадом у широколистяній діброві і різнотравно-злаковому степу з
модулями річкового винесення тих же елементів. Встановлено, що кількість
елементів, які виносяться з річковим стоком у кілька разів перевищують
кількість елементів, що надходять на поверхню грунтів з рослинним опадом.
Висновки. Виконані дослідження міграції важких металів дозволили
визначити основні риси їх масообміну у природних лісостепових ландшафтах
Сумської області. Надходження важких металів з атмосферними опадами
відбувається переважно влітку. Найвищий аеральний модуль надходження має
залізо – 23,37 кг/км2 в рік. Значно менше надходять марганець і цинк,
відповідно 5,09 і 4,24 кг/км2 в рік. У складі зимових надходжень переважає
марганець – 4,31 кг/км2 в рік. Надходження металів з водонерозчинним пилом
значно поступається водорозчинним формам. Виключення складає залізо,
основна маса випадінь якого є водонерозчинною.
Із річковим стоком найбільш енергійно виносяться залізо і марганець.
Геохімічний баланс цих металів від’ємний. Такі метали, як свинець і мідь,
навпаки, переважно акумулюються в місцевих ландшафтах. У процесі
біологічного кругообігу не відбувається затримки важких металів у рослинах.
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Summary
A.V. Bova. Migration of heavy metals in natural forest-steppe landscapes
of the Sumy district.
The article informed about the amount of heavy metals which receipt into natural foreststeppe landscapes with atmospheric precipitations and dart out from a river flow. The atmospheric
modules of receipt and modules of taking away of heavy metals from a river flow were calculated,
their average annual geochemical balance in the forest-steppe landscapes of the Sumy district were
determined.
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МЕТОДИКА ТА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА БАСЕЙН РІЧКИ СУМКИ
Охарактеризовано фактори антропогенного впливу на басейн річки та вдосконалено
методику дослідження антропогенного навантаження. Особлива увага приділяється
визначенню антропогенного навантаження на басейн річки Сумки. Встановлено, що стан
басейну самої річки Сумки максимально антропогенно-змінений, басейн р. Стрілки – умовно
природний, басейни річок Гуска, Липовий Яр, Сухоносівка потрапляють у категорію
антропогенно-змінених.

Постановка проблеми. Важливою проблемою сьогодення є стан річки, а
саме її обміління, заростання, перетворення на «стічну канаву» і, нарешті,
зникнення річки як гідрологічного об’єкту. Особливо екологічний стан малої
річки на сучасному етапі надзвичайно гостре та актуальне питання і річки
Сумщини в цьому контексті не є виключенням, а саме, річки, які перебувають
під потужним антропогенним навантаженням. Однією з таких річок є річка
Сумка, права притока річки Псел, яка знаходиться під постійним тиском
господарської діяльності людини. На сьогоднішній день річка знаходиться на
межі вимирання, у зв’язку з цим досить актуальною є проблема визначення
ступеня та аналіз антропогенного навантаження на басейн річки Сумки.
Об’єктом дослідження є мала річка Сумської області – Сумка. Предмет
дослідження – фактори антропогенного навантаження на басейн р. Сумки та їх
оцінка.
Формулювання мети і завдань дослідження. Мета роботи полягає в
оцінці впливу антропогенних факторів на басейни приток річки Сумки. Для
реалізації поставленої мети вирішувалися такі завдання: формування та
удосконалення методики визначення антропогенного навантаження; аналіз
факторів антропогенного навантаження на басейн річки Сумки; розрахунок та
аналіз інтегрального показника антропогенного навантаження на басейни
приток річки Сумки.
Виклад основного матеріалу. Антропогенне навантаження – показник
величини постійного узагальненого впливу людської діяльності на різноманітні
екосистеми, які зумовлюють певні зміни в їхній структурно-функціональній
організації. Головними факторами антропогенного навантаження є вирубування
або насадження лісів, розорювання земель поверхні басейну, меліорація земель
(зрошення чи осушення), нераціональне внесення добрив, або недбайливе
зберігання складів пестицидів, надмірний випас худоби у заплавах річок,
селитебність (заселення) басейну, зарегульованість русла річки (спорудження
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гребель і водосховищ, каналів), забір води, водовідведення (повернення води
після використання), скиди забруднених вод у річку, перекидання стоку.
У сучасній гідрології застосовуються різні методики досліджень
антропогенного навантаження на басейн річки. Взята за основну методика
оцінки антропогенних змін в басейнах малих річок Тюлєнєвої В.О. [7] була
вдосконалена та дещо змінена. У дослідженні взято 9 факторів антропогенного
впливу: залісеність басейну, заболоченість басейну, розораність басейну,
еродованість, зарегульованість річки, селитебність, водовідведення у річкову
мережу, забруднення пестицидами басейну, розорення прибережної захисної
смуги річки.
1.
Залісеність території, позитивний фактор, що впливає на водність річки. З
одного боку, ліс безпосередньо впливає на кількість поглинутої вологи і тим
самим є фактором, який зменшує поверхневий стік, а з іншого боку, створюючи
більш сприятливі умови для поглинання води ґрунтом, поліпшує умови
живлення підземних вод, другими словами, переводить поверхневий стік у
підземний [8]. Коефіцієнт лісистості басейну річки визначався за наступною
формулою (1.1):
Кл 

Sл
Sб

(1.1)

де Sл – площа зайнята лісом в межах басейну річки, км 2
Sб – площа басейну, км2.
2.
Ще один із позитивних факторів – заболоченість басейну, але цей фактор
не можна розглядати однобоко. Завдяки наявності у річковому басейні боліт,
вода, яка утворюється під час сніготанення чи надходить від дощів, не одразу
стікає у річку, а збирається та накопичується в болотах і вже пізніше поступово
віддається ними на стік. Отже, болота мають свого роду стокорегулюючу роль.
Але з іншого боку болота можуть значно зменшувати весняний стік, завдяки
великому випаровуванні з поверхні болота в період попередніх дуже сухих
літніх та осінніх періодів [8]. Випаровування з водної поверхні більше, ніж із
поверхні суші, тому стік із басейну, де значні площі займають болота, завжди
менший. Отже, заболоченість будемо вважати негативним фактором.
Коефіцієнт заболочення басейну має таку формулу (1.2):
Кз 

Sз
Sб

(1.2.)
2

де Sз – площа земель, які заболочені в межах басейну, км
Sб – площа басейну, км2.
3.
Розораність земель поверхні басейну призводить до поглиблення
ерозійних процесів, розвитку яружної сітки, що призводить до зменшення
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поверхневого стоку, спричиняючи замулення річки, скорочення її довжини та
навіть повне зникнення. Розораність та еродованість земель поверхні басейну
негативно впливають на водність річки, а також на саму річку. Коефіцієнт
розораності басейну розрахований за наступною формулою (1.3):
Кр 

Sр
Sб

(1.3.)
2

де Sр – площа розораних земель басейну, км
Sб – площа басейну, км2.
4. Аналогічно розрахований коефіцієнт еродованості басейну формула (1.6):
К ер 

S ер
Sб

(1.6.)

2

де Sер – площа еродованих земель, км
Sб – площа басейну, км2.
5.
Селитебність території басейну річки, звичайно, негативний фактор як
для річки так і для басейну в цілому. Водоохоронні зони, що встановлюються
вздовж річки для створення сприятливого режиму водного об’єкту,
попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення
навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку згідно
статті 87 Водного кодексу України [3] зазнають суцільного розорювання
земель, ведення садівництва та городництва, можливі навіть випадки зберігання
та застосування пестицидів і добрив, влаштування літніх таборів для худоби,
будівництво різноманітних споруд, спостерігаються звалища сміття,
гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників та ін. Сама річка зазнає активного
зарегулювання та місцями каналізації русла. Всі ці перераховані факти
надзвичайно негативно впливають на басейн річки як гідроекосистему.
Коефіцієнт селитебності басейну річки важливий показник і має наступну
формулу (1.4):
Кс 

Sс
Sб

(1.4.)

де Sс – площа населених пунктів в межах басейну
Sб – площа басейну км2.
6. Зарегульованість русла річки призводить до збільшення випаровування з
водної поверхні, а отже зменшується стік [8]. Ще одним негативним наслідком
створення водосховищ є зменшення водообміну, «цвітіння води», підтоплення
прилеглих територій. Зарегульованість річок ставками, особливо малих,
призводить до зникнення деяких річок як самостійних водотоків, так як вони
перетворюються у суцільний ланцюг водосховищ. Коефіцієнт зарегульованості
річки визначався наступним чином, формула (1.5):
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К зар 

S вз
Sб

(1.5.)
де Sвдз – площа водного дзеркала ставків та водосховищ у басейні річки, км 2
Sб – площа басейну, км2.
7.
Забір води із річки, а потім повернення після використання відносно
«очищеної» води, разом з якою потрапляють забруднюючи речовини впливає
на якість річкової води, що є істотною зміною гідрохімічних характеристик.
Стоки з комунальних міських очисних споруд завжди несуть надлишок
поживних речовин. Стоки з промислових підприємств можуть містити в собі
іони важких металів, різні органічні та неорганічні речовини Вони суттєво
пригнічують життєдіяльність водних мікроорганізмів, дрібних безхребетних
тварин, сприяють зникненню окремих видів із екосистеми. Коефіцієнт
водовідведення розрахований за даною формулою (1.7):
К вв 

Vcк
Qст

(1.7.)

де Vск - об’єм забруднених стічних вод, м
Qст - об’єм стоку річки, м 3 .
8.
Нераціональне внесення добрив, або недбайливе зберігання складів
пестицидів на території басейну річки спричиняє потрапляння у природні води
як іонів, що звичайно входять до складу незабруднених вод (хлориди, сульфати,
натрій тощо), так і компонентів, які в природних водах не спостерігаються
(пестициди, нітрати, нітрити, аміак, деякі важкі метали). Таким чином, склади
пестицидів, які зараз знаходяться, зазвичай, у неналежному стані, належать до
потенційних забруднювачів території басейну річки та самої річки. Формула
коефіцієнту щільності забруднення пестицидами басейну річки має наступний
вигляд (1.8):
3

К щзп 

N об
Sб

(1.8.)
де Nоб – кількість складів заборонених та непридатних до використання
пестицидів; Sб – площа басейну, км2.
9.
Важливим показником гарного «здоров’я» річки є стан прибережної
захисної смуги. Згідно статті 89 Водного кодексу України [3] прибережні
захисні смуги виділяються в межах водоохоронних зон та є природоохоронною
територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Для малої річки
ширина прибережної захисної смуги має бути 25 м з обох боків річки. У межах
цієї смуги забороняється: розорювання земель, ведення садівництва та
городництва; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування
літніх таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд, у тому числі баз для
відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; миття та обслуговування
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транспортних засобів і техніки; влаштування звалищ сміття, гноєсховищ;
накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ,
скотомогильників, полів фільтрації тощо. Порушення стану прибережної
захисної смуги, або повна її відсутність, розораність призводить до
надходження у річку великої кількості твердого стоку і, як результат, замулення
дна річки. Коефіцієнт розорення прибережної захисної смуги розрахований за
наступною формулою (1.9):
К рпзс 

S рпзс
S пзс

(1.9.)
2

де Sрпзс – площа розораної прибережної захисної смуги, км
Sпзс – площа захисної смуги, км2
Використовуючи значення встановлених коефіцієнтів була виведена
формула інтегрального коефіцієнту антропогенного навантаження (1.10):
К ан 

 K л  K з  K р  K с  K зар  K ер  K вв  K щзп  K рлзс
n

(1.10.)

де Кл – коефіцієнт лісистості басейну річки
Кз – коефіцієнт заболочення басейну річки
Кр – коефіцієнт розораності басейну річки
Кс – коефіцієнт селитебності басейну річки
Кзар – коефіцієнт зарегульованості басейну річки
Кер – коефіцієнт еродованості басейну річки
Квв – коефіцієнт водовідведення річки
Кщзп – коефіцієнт щільності забруднення пестицидами басейну річки
Крпзс – коефіцієнт розорення прибережної захисної смуги
n – число коефіцієнтів
Для зручності оцінки інтегрального коефіцієнту антропогенного
навантаження, результат потрібно перевести в бали по зазначених категоріям:
природний стан 1 - 5 балів, умовно-природний стан 6 - 9 балів, антропогенно
змінений 10 - 15 балів.
Басейн річки Сумки займає центральне положення в Сумській області, а
саме в Сумському районі та місті Суми. Сумка бере свій початок із джерел і
невеликих ставків поблизу сіл Новосуханівка і Миловидівка, а впадає у річку
Псел у центральній частині обласного центру. Це класична мала річка з
довжиною 38 км та площею басейну 385 км² (рис. 1).
Характеристика господарської діяльності у басейні річки Сумки
(розораність басейну 58,5 %; селитебність 4,6 %: вздовж берегової смуги р.
Сумки 3 населених пункти, на притоках Сумки: р. Гуска – 1, р. Липовий Яр – 2,
р. Сухоносівка – 3, р. Стрілка – 1, відповідно (в цілому по басейну – 10);
зарегульованість: на р. Сумці – 3 водосховища, р. Гусці – 4, р. Липовий Яр – 4,
р. Сухоносівка – 7, р. Стрілка – 2 (в цілому на річкову систему 20); через річку
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Сумку проходить 2 газопроводи та 3 напірних каналізаційних колектори; три
промислових підприємства-водокористувачі скидають зворотні води та
забруднюючі речовини у р. Сумку [5]; крім того, постійно при таненні снігу та
зливах потрапляють зливові води з околиць міста Суми), високі показники
мінералізації річкової води, а також високі концентрації деяких речовин
свідчать про значне антропогенне навантаження на басейн річки [4].

Рис.1. Басейн р. Сумки та деякі показники антропогенного навантаження
Для більш детального дослідження та порівняльного аналізу факторів
антропогенного навантаження було розглянуто показники у розрізі 5-ти
басейнів: 4-х головних приток річки довжиною понад 10-ти км (р. Гуски, р.
Липовий Яр, р. Сухоносівка та р. Стрілки) та власне самої р. Сумки.
Для розрахунків коефіцієнтів лісистості басейну річки, заболочення,
розораності, селитебності були використані дані Сумського водгоспу по деяким
екологічним характеристикам басейнів малих річок Сумської області.
Розрахований коефіцієнт лісистості показав, що максимальний
показник – 0,109 має басейн річки Стрілки, мінімальний – 0,016 басейн річки
Гуски. Заболоченість басейну: найвищий показник – 0,021 має басейн річки
Липовий Яр, найнижчий – 0 басейн річки Гуски.
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Визначений коефіцієнт розораності басейнів в межах басейну р.Сумки
встановив, що найвищий коефіцієнт розораності мають річки Липовий Яр,
Сумка та Гуска, Сухоносівка – 0,586, 0,585, 0,584 відповідно, а найнижчий – р.
Стрілка – 0,48. Коефіцієнт селитебності показав, максимальний показник
0,064 характерний для басейну р. Гуска, мінімальний 0,03 – для басейну
р.Стрілка.
Зарегульованість басейну: для розрахунку даного показника
використовувалися дані довідника [2, с. 79-80, с. 92] про площу водного
дзеркала водосховищ та ставків, що зарегульовані на досліджуваних річках. На
р. Сумці знаходиться найбільше водосховище Косівщинське (технічного
водопостачання) з площею водного дзеркала 2,4 км 2 та 2 ставки загальною
площею 0,52 км2. На р. Гусці знаходиться Підліснівське водосховище
(комплексного водопостачання) з площею водного дзеркала 0,52 км2 та 3 ставки
загальною площею 0,45 км2. Сумське водосховище з площею водного дзеркала
0,99 км2 (для рибного господарства) знаходиться на р. Стрілка. На р.
Сухоносівка зарегульовано 7 ставків загальною площею водного дзеркала 0,64
км2, а на р. Липовий Яр - 4 ставки загальною площею водного дзеркала 0,18 км 2
Визначений коефіцієнт зарегульованості встановив, що максимальний
показник 0,032 має р. Гуска, а мінімальний 0,006 – р. Липовий Яр.
Коефіцієнт еродованості розраховувався за допомогою топографічної
карти Сумської області масштабом 1:100000 та карти еродованості ґрунтів
атласу [1, с. 17]. Згідно розрахунків найвищий показник коефіцієнту
еродованості має р. Сухоносівка – 0,14, найнижчий – р. Сумка – 0,04.
За даними екологічного паспорту Сумської області [5] станом на
01.01.2010 року водовідведення у р. Сумку у 2009 році склало 0,431 млн. м 3
зворотних вод, у інші річки басейну Сумки водовідведення не було
зафіксоване. Встановлений коефіцієнт водовідведення у річки Сумки становить
0,018.
Для визначення коефіцієнту щільності забруднення пестицидами басейну
річки використовувалися дані карти «Розміщення складів заборонених та
непридатних до використання пестицидів в Сумській області станом на
01.01.2010р.» [6]. Розрахунки коефіцієнта щільності забруднення пестицидами
басейнів річок встановили, що максимальний показник цього коефіцієнту
становить 0,055 у р. Сухоносівки, а мінімальний – 0,028 у р. Стрілки.
При розрахунку коефіцієнту розорення прибережної захисної смуги річок
басейну спочатку було пораховано площу прибережної захисної смуги річки,
розораність визначено частково за допомогою топографічної карти Сумської
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області масштабом 1:100000 та частково шляхом власних польових досліджень.
Виявлено, що в межах населених пунктів можна вважати, що прибережна
захисна смуга повністю розорена. Проведені розрахунки коефіцієнту розорення
прибережної захисної смуги річок басейну встановили, що максимальний
показник коефіцієнту має річка Сумка, що становить 0,5, а мінімальний
показник – 0,16 – р. Гуска.
Розрахунки інтегрального коефіцієнту антропогенного навантаження на
басейни річок в межах басейну Сумки встановили, що максимальний показник
Кантр – 0,13 має р. Сумка, відносно однакові показники К антр – 0,1 мають річки
Гуска та Липовий Яр, а також р. Сухоносівка (Кантр – 0,11). Мінімальний
показник встановлено для басейну р. Стрілка (К антр – 0,09) (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення інтегрального коефіцієнту та балів антропогенного
навантаження на басейни річок в межах басейну р. Сумки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Річка

Кл

Кз

Кр

Кс

Кзар

Сумка
Гуска
Липовий Яр
Сухоносівка
Стрілка

0,074
0,016
0,08
0,047
0,109

0,005
0
0,021
0,004
0,004

0,585
0,584
0,586
0,577
0,480

0,046
0,064
0,046
0,058
0,030

0,013
0.032
0,006
0,018
0,014

Кер

Квв

0,04 0,018
0,05 0,13 0,14 0,13 -

Кщзп

Крпзс Кантр Бали

0.032 0,5
0,033 0,16
0,033 0,18
0,055 0,2
0,028 0,25

0,13
0,1
0,1
0,11
0,09

13
10
10
11
9

Для зручності розрахунків переведемо значення інтегрального
коефіцієнту антропогенного навантаження у бали та відповідно до шкали
критеріїв стан басейну річки як умовно природний можна визначити тільки
басейн р. Стрілки (9 балів), інші басейни, досліджуваних річок, потрапляють у
категорію антропогенно-змінених (10-15 балів), а максимально антропогеннозмінений виявляється басейн р. Сумки зі значення 13 балів.
Висновки. В результаті вивчення факторів антропогенного навантаження
на басейн річки, методики визначення інтегрального показника та дослідження
цих факторів на прикладі басейну річки Сумки виявлено: 1. Основні фактори
антропогенного впливу на басейн річки – це залісеність басейну, заболоченість
басейну, розораність басейну, еродованість, зарегульованість річки,
селитебність басейну річки, водовідведення у річкову мережу, забруднення
пестицидами басейну, розорення прибережної захисної смуги річки. 2.
Вдосконалено методику по визначенню інтегрального коефіцієнту
антропогенного навантаження на басейн річки, а саме, введено нові
коефіцієнти, запропоновано переведення значення у бали та виділено категорій:
природний стан, умовно-природний, антропогенно змінений. 3. На прикладі
басейну р. Сумки розрахований інтегральний коефіцієнт антропогенного
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навантаження встановив, що стан басейну самої річки Сумки максимально
антропогенно-змінений, умовно природний – басейн р. Стрілки, басейни інших
досліджуваних річок, потрапляють у категорію антропогенно-змінених.
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Summary
O.S. Danylchenko. Methodology and estimation of the anthropogenic
burden on basin of river Sumka.
Characterized factors of anthropogenic influence on basin of river and methodology of
research of anthropogenic burden. The special attention is spared to determination of the
anthropogenic burden on basin of the river Sumka. Determined that the state of basin of the river
Sumka is maximally anthropogenic-changed, basin of the river Strilka is conditionally natural,
basins of the rivers Guska, Lupovyi Yar, Sychonosivka get in the category of anthropogenicchanged.

УДК 631.4:631.8 (571.15)

Е.А. Батраченко

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ
Усиление сельскохозяйственного воздействия на компоненты естественных
ландшафтов приобретает масштабы, граничащие с нарушением их устойчивости.
Вышеуказанное обуславливает актуальность локального и регионального мониторинга
состояния почвенного покрова, так как он является материальной основой формирования
агроландшафтов.

В системе факторов, определяющих уровень устойчивости почвенного
покрова, и как следствие, уровень стабильности агроландшфтов, одним из
определяющих факторов является агрофизические, агрохимические свойства
почвы и особенно содержание органического вещества. Органическое вещество
имеет важное значение для процессов почвообразования и в определении
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агрофизических, агрохимических, физико-химических и биологических свойств
почвы. Запасы органики в почве являются показателем ее экологического
состояния и плодородия. Органическое вещество является источником многих
питательных компонентов почвы и прежде всего азота. Энергия органического
вещества используется почвенными организмами в своей жизнедеятельности,
так как в тесной прямой корреляции с органическим веществом почвы
находится ее биологическая активность. Главной составляющей органического
вещества является гумус. Содержание запасов органики в почве обеспечивает
сохранение энергетического потенциала и является одним из факторов
сохранения устойчивости экосистемы в целом [4].
Содержание органического веществ в почвах является характерным
генетическим и классификационным признаком для каждого из известных
типов почв. В современных условиях интенсификация сельскохозяйственного
производства происходит существенное изменение данных показателей.
Очевидна актуальность изучения изменений количественных показателей
содержания органического вещества в зависимости от интенсивности и вида
сельскохозяйственного использования. В результате сельскохозяйственного
воздействия генетические свойства почвенного покрова значительно
видоизменяются.
В
качестве
объекта
наших
исследований
выступили
сельскохозяйственные угодья на прилегающих территориях к Стрелецкому
участку Центрально-Черноземному заповеднику им. проф. В.В. Алехина.
В статье использованы результаты наблюдений и исследований в
пределах пашни, естественных кормовых, пастбищных и сенокосных угодий на
территории пяти агрохозяйств, пограничных со Стрелецким участком
заповедника. Для исследования и описания состояния почвенного и
растительного компонента экосистем были выделены площадки по 100 м на
фиксированном расстоянии от границы заповедника(0-50 м; 50-100 м; 100-150
м; 150-200 м; 200-400 м; 400-600 м), а также в пределах элементов прибалочных
склонов различной экспозиции и крутизны.
В соответствии с разработанной методикой исследования изучено
состояние почвенного покрова. Типовая принадлежность почв и их свойства
определялись в полевых условиях с использованием почвенных разрезов
(Вадюнина, 1982). Плотность почв определена по методике Качинского,
содержание гумуса по методике Тюрина с окончанием в модификации
Никитина. Показатели энергетического состояния почвенного покрова
рассчитаны на основе результатов полевых и лабораторных исследований [2].
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Преобладающими типами почв являются типичные черноземы,
среднегумусные, слабосмытые, а также выщелоченные черноземы.
Встречаются пойменные луговые почвы. Незначительно распространены
дерново-намытые, иллювиально-болотно-глеевые почвы среднесуглинистого и
тяжелосуглинистого состава. Мощность гумусового горизонта изменяется от 25
до 100 см (типичные черноземы), 64 - 102 см (выщелоченные черноземы), 35-89
см (пойменные луговые), и в большей степени определяется степенью
эродированности (таблица 1).
Таблица 1
Распределение основных типов почв в исследуемых хозяйствах
мощность
тип почвы

разновидность

мех.

гумус.

состав

горизонта,
см

выщелоченные

63- 78

слабосмыт.

черноземы

балочных склонов
типичные
типичные
типичные,

тяжелосуглинистые

слабосмыт.

типичные,
дерновые намытые
пойменные луговые
среднесуглинистые

пойменные луговые
слоистые оподзоленные
супесчаные

иловато-болотно-глеевые
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слабосмыт.

80-110

среднесмыт.

63-78

слабосмыт.

105-114

55-78

-

40-89

-

35-50

-

85-90

-

сильносмыт.
среднесмыт.
среднесмыт.
слабосмыт.
сильносмыт.
среднесмыт.
слабосмыт.

пойменные
влажнолуговые зернистые

64-74

25-35

укороченные

слоистые

ванности

80-105

карбонатные

пойменные луговые

эродиро-

выщелоченные

выщелоченные

зернистые

степень

тяжелосуглинистые

55-75

-

35-45

-

сильносмыт.

Большая часть земельного фонда территории используется под пашню
(69,7%), приблизительно равнозначные площади заняты под постройками,
дорогами (9,1%) и в пастбищном хозяйстве (11%). Следует отметить, что до
1999 отмечается сокращение площади пашни, в 2012 восстановление
земледельческих площадей до состояния 1979 г. Характерно уменьшение
площади сенокосов и пастбищ за период 2002-2012 гг.
Исследования химических и морфологических свойств почвенных
ресурсов показало, что наиболее высоким
содержанием гумуса
характеризуются выщелоченных черноземы, а также типичные слабосмытые
черноземы, приуроченные к плакору. Наименьшее содержание гумуса в
пахотном слое 0-25 см характерно для пойменных луговых слоистых почв. В
целом, общее количество гумуса почвах изменяется в пределах от 4,8 до 6,8 %.
Реакция рН солевой вытяжки для большинства почвенных образцов изменяется
от слабощелочной до нейтральной и слабокислой, отмечается высокая степень
насыщенности основаниями. Сумма поглощенных оснований (Са, Мg) в слое
почвы 0-25 см составляет 34-49 мг-экв, из них более 90% приходится на Са и 910% на долю магния.
С целью изучения влияния интенсивности аграрного воздействия на
состояние почвенного покрова были проанализированы свойства образцов,
взятых
с
пробных
площадей,
подвергающихся
различному
сельскохозяйственному использованию (выпас различной интенсивности,
сенокошение, распашка). Наблюдается уменьшение содержания гумуса для
всех типов почв при усиленном и чрезмерном выпасе, а также на многолетних
сенокосах [3].
Так как более 50% почвенного покрова исследуемых территорий
представлены различными подтипами черноземов, сравнительный анализ
изменения почвенных свойств под сельскохозяйственным воздействием
произведен для черноземных почв. Сравнение показателей содержания гумуса
на пашне агрохозяйств на пограничных территориях участков ЦЧЗ (Стрелецкий
участок – СХПК им. Черняховского, СХПК «Большевик», СХПК
«Амосовский», СПК им. Чаплыгина, СХПК «Любицкое») выявило, что запасы
гумуса изменяются следующим образом: наибольшие средние показатели
гумуса в пахотном слое 0-25 см отмечаются для почв южных пограничных
территорий Стрелецкого участка; на аналогичных пограничных участках,
расположенных к северу, северо-востоку отмечается снижение содержания
гумуса соответственно на 18% и 35 %. Исследования за период с 2005 по 2012,
позволяют отметить также увеличение деградации почвенного покрова на
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указанных территориях. Отмечается снижение содержания гумуса на
отдельных пробных участках северо-восточных территорий с 5,2 до 4,9%.
В результате сельскохозяйственного использования генетические
свойства черноземов изменяются. Наименьшее изменение при разных видах
сельскохозяйственного воздействия среди рассмотренных наблюдалось при
сенокошении. Почвы сенокосных угодий менее всего отличаются по
морфологическим и физико-химическим свойствам от почв заповедных
территорий. Установлено, что на участках сенокосов происходит либо
незначительной снижение содержания гумуса, в некоторых вариантах опыта
данная тенденция совсем отсутствует [1].
Тенденция снижения содержания органического вещества в почвах
наиболее ярко проявляется в эродированных (средне и сильно смытых) почвах.
Анализ динамики содержания гумуса в слабо, средне и сильноэродированных
почвах показал, что количественное содержание гумуса при аналогичном
сельскохозяйственном воздействии в слабо эродированных типичных
черноземах снижается на 20%, выщелоченных – 14% по сравнению с
неэродированными. Уменьшение количества гумуса в средне эродированных
почвах происходит с большей интенсивностью. Так в типичных и
выщелоченных черноземах количество гумуса в слое 0-25 см снижается на
30%-35%.
Следовательно, органическое вещество типичными и выщелоченных
черноземов большей устойчивостью по сравнению с оподзоленными
черноземами. При сравнительном анализе показателей содержания гумуса
установлено, что запасы гумуса в зависимости от генетического подтипа
черноземов изменяются следующим образом. Высокое содержание гумуса в
слое почвы 0-25 см характерно для выщелоченных среднемощных
слабоэродированных черноземов.
Выявлены количественные показатели влияния вида обработки пахотного
слоя на содержание гумуса. На основании обобщения результатов
исследования выделены общие тенденции изменения почвенных свойств при
минимизации обработки почвы. Полученные результаты показали, что при
однократной ежегодной вспашке, по сравнению с двукратной, наблюдается
тенденция к увеличению содержания гумуса в пахотном горизонте. Важную
роль для состояния почвенного покрова имеет как тип агрофона, так и
применение и вид севооборота. На исследованных участках с зерновыми
культурами содержание гумуса выше на 3-7% по сравнению с участками с
пропашными культурами и паром.
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Результаты исследований содержания гумуса в почвах в зависимости от
интенсивности сельскохозяйственного использования представлены в табл. 2.
Таблица 2
Изменение содержание гумуса в типичных черноземах
сельскохозяйственных угодий пограничных территорий
Стрелецкого участка ЦЧЗ им. проф. В.В. Алехина
Название
агрохозяйства
СХПК
им. Черняховского
СХПК
Любицкое

СХПК
Большевик

СХПК
«Амосовский»

СХПК
им.Чаплыгина

годы
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012

1
5,1
5,1
4,9
5,0
5,8
5,8
5,7
5,7
5,2
5,2
5,2
5,20
5,8
5,6
5,6
5,6
6,1
6,1
6,0
6,0

сельскохозяйственные угодья
пастбища
пашня
2
3
4
6
7
5,1
5,0
4,0
4,8
4,6
5,1
5,1
3.9
4,7
4,6
5,1
5,1
3,8
4,7
4,6
5,1
5,0
3,8
4,6
4,4
5,8
6,1
4,2
5,4
5,0
5,8
6,2
4,2
5,3
5,0
5,7
6,1
4,1
5,4
4,9
5,7
6,1
4,1
5,3
4,9
5,5
5,4
3,3
5,0
4,9
5,5
5,4
3,4
5,1
4,8
5,4
5,3
3,4
5,1
4,8
5,4
5,3
3,3
5,0
4,8
5,6
5,1
3,9
4,3
4,2
5,8
5,0
4,0
4,2
4,3
5,6
5,0
4,0
4,3
4,3
5,5
5,0
4,0
4,2
4,2
6,1
5,2
4,0
5,3
5,3
6,2
5,2
3,8
5,3
5,4
6,2
5,2
3,8
5,3
5,3
6,1
5,2
3,8
5,3
5,3

сенокосы

5,9
5,8
5,8
5,8
7,0
6,9
6,9
6,9
6,1
6,0
6,0
6,0
6,2
6,1
6,1
6,1
6,3
6,4
6,4
6,3

Условные обозначения: интенсивность выпаса 1 - слабая, 2 - умеренная, 3 - усиленная, 4 скотопрогонные тропы, 6 - пашня с зерновыми культурами, 7 - пашня с пропашными.

Полученные данные в своей совокупности свидетельствуют, что с
возрастанием интенсивности сельскохозяйственного воздействия значительно
видоизменяются морфологические свойства почвенного покрова. Ярко
выражена тенденция увеличения объемной массы почвы (плотности) при
возрастании пастбищных нагрузок. В соответствии с изменением структурных
и функциональных показателей фитоценозов: снижением общего проективного
покрытия, высоты травостоя, запасов надземной и подземной фитомассы,
ухудшаются морфологические и физико-химические свойства почвенного
покрова. По содержанию гумуса целинные почвы и почвы слабовыпасаемых
пастбищ значительно различаются. Несмотря на отсутствие существенных
различий в запасах надземной фитомассы, а следовательно и по поступлению в
почву растительных остатков, что позволяет предположить о нарушении
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процессов
гумусоообразования
при
любой
интенсивности
сельскохозяйственного воздействия [1].
Значительно изменяются физические свойства при явлении пастбищной
дигрессии. Сила, с которой копыта сельскохозяйственных животных
воздействует на почву для к.р.с. равна 2-5 кг/см2 , коз и овец – 12 кг/см2 В
соответствии с усилением пастбищной нагрузки плотность верхних горизонтов
почвы изменяется от типичной до сильно уплотненной.
Максимальное уплотнение почвенного покрова характерно для усиленно
выпасаемых участков, а также в пределах скотопрогонных троп, участков
многократного прогона сельскохозяйственной техники.
Выводы:
1. Изменение показателей состояния почвенного покрова луговых степей в
зависимости от интенсивности сельскохозяйственного использования.
2. Максимальное изменение генетических свойств почвенного покрова
отмечается для участков средних элементов склонов южной и юго-восточной
экспозиции, подвергающихся усиленному выпасу, обработке почвы
(вспашка, боронование и др.) на средне- и сильно эродированных типичных и
оподзоленных черноземах.
3. Тенденция снижения содержания органического вещества в почвах наиболее
ярко проявляется в эродированных (средне- и сильно смытых) почвах.
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Summary
E.A. Batrachenko. Dynamics of Soil State while Agricultural Usage of the
Area.
Strengthening of agricultural impact on components of natural landscapes, the scales
adjoining on violation of their stability get. The above causes relevance of local and regional
monitoring of a condition of a soil cover as it is a material basis of formation of agrolandscapes.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «ГАДЯЦЬКИЙ»:
СТРУКТУРА ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ
В статті розглядається недосконала структура новоствореного регіонального
ландшафтного парку «Гадяцький». Пропонуються шляхи вирішення даної проблеми.

Актуальність теми. Ідея екомережі є інтегральною в організації
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, і на європейській арені
вона вже набула певного розвитку [1]. Фундаментом панєвропейської
екологічної мережі повинні стати екомережі національного та регіонального
рівнів. Дане завдання на сучасному етапі реалізується шляхом створення
територій поліфункціонального призначення, де б поєднувалась охорона
ландшафтної різноманітності на фоні широкої природоохоронної освіти і
виховання. До таких об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в Україні
належать національні природні та регіональні ландшафтні парки.
Постановка проблеми. Для Полтавського Придніпров’я критеріям
відбору територій для національних природних парків (НПП) та регіональних
ландшафтних парків (РЛП) відповідають долинно-річкові системи (ДРС), які є
відкритими флювіально-морфолітодинамічними системами, в яких складові
структурні елементи (долинні плакори, плейстоценові тераси, корінні схили,
заплава, річище перебувають в тісній парагенетичній, метаболічній взаємодії,
утворюючи єдине ціле, здатне реагувати на зміну активності ендогенних і
екзогенних процесів [2].
Протягом останніх років в межах долинних систем найбільших річок
Полтавщини створено ряд природних резерватів. На річці Ворскла
функціонують два РЛП: «Диканський» та «Нижньоворсклянський». Біологічне
та ландшафтне різноманіття ДРС Сули репрезентують два НПП:
«Пирятинський» та «Сулинський». З 2012 року функціонує РЛП «Гадяцький»,
до складу якого входять частини долинно-річкової системи Псла та його
притоки р. Грунь. Однак його створення відбулося без врахування
закономірностей розвитку географічної оболонки, зокрема, цілісності та без
врахування
принципу
функціональної
взаємозв’язаності
природнотериторіальних комплексів (ПТК).
Метою дослідження є аналіз сучасної структури РЛП «Гадяцький» та
вироблення рекомендацій щодо оптимізації даного природно-заповідного
об’єкту (ПЗО).
Викладення основного матеріалу. Питання щодо створення РЛП
«Гадяцький» вирішувалося не один рік. Вагому роботу провели науковці
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Полтавської області, зокрема, Стецюк Н.О., Слюсар Н.В., Гапон С.В., Беседіна
І.О., Грицай І.А., Паляниця О.В. [3]. Також проводилися дослідження
викладачами СумДПУ ім. А.С. Макаренка [4]. Передбачалося, що даний
резерват матиме площу 23 тис. га і об’єднає в собі основні структурні частини
ДРС Псла. Як вже зазначалося, функціонування ПЗО почалося в 2012 р. Проте,
його площа зменшилася на 10 тис. га від раніше запланованої і становить 12800
га. Постає питання: за рахунок чого так скоротилася площа РЛП?

Рис. 1. Ландшафтна структура досліджуваної території (пояснення в тексті).
На основі раніше проведених досліджень була складена карта з
нанесенням на неї типів місцевостей і ландшафтних урочищ проектованого
РЛП (рис. 1.) [4]. Всього було виділено 5 типів ландшафтних місцевостей що
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позначені на карті римськими цифрами: І – заплавно-долинний, II –
надзаплавний піщано-боровий, III – надзаплавний лесово-нижньотерасовий, IV
– прирічковий схиловий і V – вододільний давньо-долинний (поняття «типу
місцевості» розуміється у тлумаченні В.Л. Віленкіна, 1968). Основну частину
території дослідження займають перші два типи місцевості, на які припадає
близько 80% площі парку.
Ландшафтна структура досліджуваної території достатньо різноманітна і
включає 12 видів ландшафтних урочищ, що розподілені між названими вище
типами місцевостей наступним чином: в межах заплавно-долинного типу
місцевості – 4 види урочищ (позначені на карті арабськими цифрами 1-4),
надзаплавного піщано-борового – 3 (5-7), надзаплавного лесово-терасового – І
(8), в межах прирічкового і вододільного типів місцевостей – по 2 види урочищ
(номери на карті 9-10 і 11-12 відповідно).
Однак, в даний момент парк функціонує без значних ділянок піщаноборової тераси. Більш за все це пов’язано з небажанням керівництва
держлісгоспу надати згоду на включення цих ділянок до складу РЛП [5]. З
огляду на це, можна вважати, що даний ПЗО не є цілісною системою, адже
порушено правило функціональної взаємозв’язаності і цілісності долинних
ПТК, тобто не враховано їх каскадно-катенарну метаболічну взаємодію. На
жаль, такі недосконалі резервати зустрічаються в наш час досить часто [6,7].
Потрібно пам’ятати, що ліси піщано-борової тераси створювалися не для
лісогосподарських цілей, а з метою зупинки рухомих пісків, які поширювалися
як на заплаву, так і на лесову терасу. Також долинні ліси, зокрема і стрічкові
борово-терасові, відіграють значну роль в гідрофункціонуванні ДРС та в
збереженні сталої ландшафтної рівноваги всієї басейнової системи. До того ж, в
умовах агроосвоєних лісостепових ландшафтів, ліси борової тераси є
природним бар’єром між сільськогосподарськими угіддями лесових терас і
плакорів з одного боку та заплави і річища з іншого. Хвойні та мішані ліси
затримують значну частку розчинів мінеральних добрив та отрутохімікатів, які
внаслідок низхідних потоків можуть потрапити з полів у заплаву річки і значно
змінити склад рослинного і тваринного світу, що може призвести до зміни ПТК
в цілому.
Окрім того, варто зауважити, що й самі комплекси урочищ борової тераси
є досить цінними у контексті видового різноманіття рослинності і тваринного
світу та насиченості рідкісними видами. Тут зростає значна частка видів
рідкісних рослин, виявлених на Полтавщині, з них 25 видів є червонокнижними
та регіонально рідкісними. Наукова, флористична, ботанічна і ценотична їх
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цінність полягає в тому, що вони є унікальним центром північної флори на
Полтавщині, насиченим погранично-ареальними видами рослин, які далі на
південь не просуваються. В цілому територія парку (насамперед урочища
соснових і мішаних лісів) є місцем, де виявлені єдині місцезнаходження
бореальних спорових рослин Dірhаsіastrит сотрlапаtит і Lусороdіuт
аппоtіпит. У чагарниковому ярусі зростає Juпіреrus соттипіs, що знаходяться
на південній межі свого поширення. Цей перелік можна продовжувати [4].
Звичайно ж, деякі території борової тераси включені до РЛП, зокрема
заповідні урочища «Масюкове» та «Безвіднянське», які знаходяться відповідно
на крайніх північній та південній ділянках парку. Проте, найбільш цінні в
созологічному та ландшафтному плані природно-територіальні комплекси
залишилися поза межами резервату.
Ще під час комплексних досліджень території майбутнього РЛП науковці
із Полтави висловили думку про те, що створення парку сприятиме об’єднанню
розрізнених ПЗО в єдине ціле [3]. Наприклад, заповідне урочище «Гадяцький
Бір» знаходиться на трьох окремо розташованих ділянках. Тут виявлено
одинадцять видів червонокнижних та регіонально рідкісних рослин, серед яких:
любка зеленоквіткова, багатоніжка звичайна, перстач білий, синюха голуба,
серпій увінчаний [8,9]. Під час створення РЛП ці об’єкти стали складовою
парку, але так і залишилися роз’єднаними, адже знаходяться за межами
основної частини резервату і являють собою невеликі острівці серед території
лісгоспу, яка не входить до регіонального ландшафтного парку «Гадяцький».
Така ситуація є досить небезпечною для даних мікрорезерватів, тому що
незначні за площею і просторово мозаїчно-ізольовані ділянки дуже швидко
втрачають свою природоохоронну функцію і цінність. Яскравим прикладом є
стан природного заповідника «Михайлівська цілина», який, маючи всього 202
га, вже давно зазнає значних змін [10]. Запобігти «патовій» ситуації можна
лише проектуючи і створюючи природно-заповідні системи з урахуванням
принципу функціональної взаємозв’язаності [6]. Отже, до складу РЛП мають
входити не лише дрібні острівці піщано-борової тераси, а увесь ПТК, що
відповідатиме такій закономірності розвитку географічної оболонки як
цілісність.
Поза межами парку залишилися також ділянки соснових та мішаних лісів,
які не мають жодного рангу заповідності, але є місцем зростання досить
рідкісних для даної місцевості видів плавунів, хвощів, папоротей [4,8]. Раніше
тут передбачалося створення ботанічного заказника. В даний момент це
питання залишається невирішеним. Та, якби до парку «Гадяцький» був
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включений увесь брово-терасовий комплекс як єдина ландшафтна одиниця, то
дана проблема зникла б сама по собі.
Занепокоєння викликає не лише низька частка борово-терасових
ландшафтів у структурі парку, а й майже повна відсутність плакорів, які є
важливою складовою ДРС. Особливо це суттєво для агроосвоєних регіонів,
адже майже всі плакори, зважаючи на родючі властивості ґрунтів, розорані.
Залишилися лише невеликі ділянки балок та байраків. Однією з таких територій
є ландшафтний заказник «Весело-Мирське», який являє собою цінний
природний комплекс уцілілих степових ділянок, де виявлено 19 видів
червонокнижних та регіонально рідкісних рослин, серед яких: астрагал
шерстистоквітковий, сон чорніючий, ковила волосиста та пірчаста, півники
карликові, горицвіт волзький, льон багаторічний [8,9]. На щастя, він входить до
РЛП. Але поза межами парку залишилися розорані території, які щільно
прилягають до заказника. Це створює несприятливі умови для «ВеселоМирського». По-перше, власники сільськогосподарських угідь можуть з
кожним роком все більше розорювати схили заказника. По-друге, внесені в
ґрунт гербіциди будуть низхідними потоками потрапляти на територію ПЗО,
що значно вплине на його рослинний покрив аж до зникнення рідкісних
рослин. То ж для запобігання цим негативним явищам потрібно частину
агроугідь включити до складу РЛП «Гадяцький». Це сприятиме посиленню
контролю з боку адміністрації парку щодо раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення. Також, по периметру заказника бажано
висадити дерева. Такий захід унеможливить подальше розорювання схилів та
частково зупинить потрапляння гербіцидів разом з іншими хімічними
речовинами на територію «Весело-Мирського».
Варто звернути увагу ще на одне питання. Під час аналізу карти РЛП
«Гадяцький», яка знаходиться в приміщенні адміністрації парку, вдалося
встановити, що більша частина території віднесена до господарської зони.
Лише незначна частка резервату припадає на заповідну зону та зону рекреації
(близько 3% разом узятих). На жаль, авторові не вдалося по спілкуватися з
керівництвом парку стосовно достовірності даної інформації. То ж це питання
потребує детального дослідження, адже таке зонування є не припустимим для
природно-заповідних об’єктів такого рангу як регіональні ландшафтні парки.
Висновки. Структура створеного РЛП «Гадяцький» є недосконалою і не
відповідає принципу функціональної взаємозв’язаності та закономірностям
розвитку географічної оболонки, зокрема цілісності. До складу парку потрібно
включити деякі ділянки плакорів, зайнятих під сільгоспугіддями та борово61

терасові ПТК, які забезпечать бар’єрну функцію в умовах агроосвоєного
лісостепу, а останні, окрім того, сприятимуть об’єднанню розрізнених ПЗО.
Також подальшого дослідження потребує структура РЛП стосовно його
зонування.
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Summary
V.V. Movchan. Regional Landscape Park "Gadyachskij": structure and
ways of optimization.
The paper considers imperfect structure of the newly established regional landscape park
"Gadyachskij." Proposed solutions to this problem.
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ІI. ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ
УДК 911.3 : 301 : 324

С.І. Сюткін, Л.С. Макаренко

ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ
В статті розглядаються провідні чинники стрімкого перетворення електоральної
географії у найважливішу складову політичної географії, досліджуються методи «виборної
інженерії», порівнюються виборчі системи країн світу та механізми спотворення
волевиявлення виборців, обґрунтовується вибір оптимальної для України виборчої системи
тощо.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної електоральної географії в
Україні пов’язаний із радикальними трансформаційними змінами суспільства
кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття [3, 4, 5 та ін.]. Центральним
питанням в політико-географічних дослідженнях є географія політичних сил.
Серед політичних сил найважливіше місце, як правило, займають політичні
партії. Внаслідок цього саме географія впливу політичних партій значною
мірою відбиває територіальну розстановку всіх політичних сил.
Мета дослідження: узагальнити існуючі теоретичні і методологічні
дослідницькі підходи, методичні і практичні досягнення світової та вітчизняної
електоральної географії.
Виклад основного матеріалу. Фокусом політичного життя є вибори.
Статистика виборів по своїй важливості та об’єктивності дорівнює даним
перепису населення. Адже саме результати виборів характеризують вплив всіх
легальних партій, відповідно, їх силу. Таким чином, для політичної географії
матеріали виборів є незамінними, тому що дають масові, легко порівнювані за
різні проміжки часу дані по дрібним територіальним одиницям, до того ж ці
дані легко картографуються.
Сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах, прийнято
називати електоратом. Відповідно, географію політичної боротьби і виборів
часто називають електоральною географією. Електоральна географія – це
складова частина політичної географії, що вивчає територіальні особливості
поведінки населення у зв’язку з виборами до органів державної влади і
місцевого самоврядування. Предметом її досліджень є електоральна поведінка,
що розуміється як своєрідна реакція населення на стан і зміни соціальноекономічного середовища проживання. Проявляється електоральна поведінка
через виборчу активність, характер політичних симпатій, а також стабільність
електоральних переваг [1].
Географічний аналіз електоральної поведінки дає змогу оцінити
територіальні відмінності в поглядах населення на принципові проблеми
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суспільно-політичного та господарського розвитку країни, напрямки і динаміку
змін, на важливі питання її внутрішньої та зовнішньої політики тощо.
До завдань електоральної географії відноситься:
 аналіз територіальних відмінностей участі населення у виборах, виявлення
регіонів з найвищими показниками політичної активності та регіонів з
високим рівнем політичного абсентеїзму;
 дослідження просторової мінливості політичних уподобань виборців;
 моделювання електорального простору на основі даних про подібність (або
відмінність) територіального розподілу підтримки того чи іншого
політичного угруповання;
 виявлення ступеня й динаміки політичної поляризації територій;
 пошук провідних чинників (соціальних, економічних, культурно-історичних
тощо), які формують територіальні відмінності в результатах голосування;
 визначення соціально-культурної бази відповідних політичних угрупувань;
 аналіз часової варіації електоральної поведінки, визначення міри стійкості
територіальної диференціації електоральних уподобань в часі;
 прогнозування електоральної поведінки виборців та електоральногеографічне районування.
Звичайно, політико-географ повинен користуватися окрім виборчої
статистики також і статистикою трудових конфліктів, оперувати результатами
соціологічних опитувань, даними партій, профспілок, інших громадських
організацій, матеріалами преси тощо. Хоча слід одразу зазначити суттєву
ангажованість і суб’єктивність цієї інформації.
При цьому слід визнати, що і політичний результат виборів (навіть
найбільш демократичних) далеко не завжди відповідає справжнім інтересам
населення. Розглянемо чинники такого положення.
Волевиявлення виборців часто спотворюється механізмом виборчої
системи, а також в ході парламентської «політичної гри» – в результаті
блокування партій, формування коаліцій та інших подібних дій. Ось чому
методологічно невірно обмежувати дослідження територіальної розстановки
політичних сил в країні тільки вивченням виборчої статистики.
Гасло «одна людина – один голос» досить давно реалізовано практично в
усіх країнах світу (різноманітні обмеження – статеві, расові, вікові, майнові та
інші – поступово відпали. При цьому гасло «кожному голосу – однакову вагу»
навіть формально реалізованим бути не може.
Частина голосів завжди «пропадає» (якщо партія не подолала зазначений в
законодавстві конкретної країни «прохідний бар’єр»). Інші ж («враховані»)
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голоси по-різному впливають на формування коаліцій та виконавчих органів
влади (приклади «зелених» у ФРН або свого часу СДПУ(о) в Україні [2, 3]).
Інколи реальна політична вага деяких партій набагато більша, ніж їх вплив на
народні маси. Внаслідок цього, певні територіальні або соціальні групи
виборців, що проголосували за таку «малу» партію, опиняються у
привілейованому положенні по відношенню до інших виборців, маючи
можливість більш ефективно реалізувати свої політичні інтереси.
Користуючись результатами електорально-географічних досліджень, партії
планують заходи збільшення свого впливу серед певної соціальної або
територіальної групи виборців. Спроби такого впливу можуть бути довго- чи
короткотерміновими.
До перших відносяться спроби зміни виборчих законів, Конституції,
цілеспрямований перерозподіл виборців між округами. Такі плани важко
здійснювати (потрібна «конституційна більшість» – це дві третини місць в
парламенті або голосів на референдумі). Тому частіше практикуються заходи
короткотермінової дії (включно й з «брудними технологіями»):
 раціональний розподіл коштів на виборчу кампанію, партійну пропаганду та
інше. Найбільша увага приділяється тим районам, які партія реально може
«перехопити» у конкурентів або тим, де її перемога була «непевною» (так
звані «маргінальні райони»). Значно менша увага відводиться як
«надійним», так і «безнадійним» округам;
 «купівля» голосів шляхом розподілу субвенцій місцевим бюджетам,
державних капіталовкладень, підрядів, замовлень, будівництва об’єктів
інфраструктури, в яких зацікавлені мешканці районів;
 маніпулювання межами виборчих округів – «виборна інженерія» або
«джеррімендерінг» (сумнозвісний губернатор штату Массачусетс у США
Елбрідж Джеррі, намагаючись гарантувати собі перемогу на виборах 1812
року, створив округи примхливої форми, один з яких нагадував саламандру.
Звідси й пішов термін, який є гібридом прізвища губернатора та назви виду
ящірки).
Для розуміння механізму спотворення волевиявлення виборців певною
виборчою системою, треба розглянути основні види цих систем.
Визначальними ознаками при проведенні такої типізації є:
 число голосів у кожного виборця;
 спосіб територіального групування виборців;
 число представників, що обираються від кожного округу.
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У відповідності до поєднання названих ознак виділяють 3 типи виборчих
систем: 1) мажоритарні, 2) пропорційні, 3) змішані (або пропорційномажоритарні). Кожна з цих систем має свої переваги та недоліки.
Мажоритарні системи найбільшою мірою відповідають конституційним
виборчим правам громадян (безпосередньо обирати та бути обраними),
оскільки всі вони ґрунтуються на принципі проведення виборів на засадах
загального, рівного і прямого виборчого права.
Найбільш поширений та простий вид – одномандатна мажоритарна
система відносної більшості. Територія країни поділяється на виборчі округи,
кожен з яких представляє в парламенті 1 депутат, який отримав відносну
більшість. Всі голоси, отримані конкурентами переможця (а їх в сумі може бути
більше, ніж у нього), – не враховуються. Отже, кандидат в депутати при цій
системі часто не має підтримки не тільки більшості виборців, але навіть
більшості тих, хто брав участь у голосуванні. Така система поширена у
Великобританії, США та країнах «переселенського капіталізму» – Канаді,
Новій Зеландії, Південно-Африканській Республіці.
При багатомандатній мажоритарній системі кожен виборець має
стільки голосів, скільки депутатів вимагається вибрати від даного округу
(вибори у місцеві органи влади Великобританії, Нової Зеландії; в Україні – до
конституційної реформи 2004 року).
Мажоритарна система із зваженим представництвом використовується
на президентських виборах у США. Виборці обирають не безпосередньо
президента, а колегію виборщиків від даного штату, чисельність яких
пропорційна чисельності населення за результатами останнього перепису. При
цьому всі виборщики зобов’язані голосувати за кандидата, що отримав просту
більшість у даному штаті. Таким чином, перемога навіть із незначною
перевагою у крупних за населенням штатах (Каліфорнія, Техас, Нью-Йорк,
Іллінойс та інших) є більш важливою, ніж у малонаселених штатах. В історії
США взагалі було 3 випадки, коли президентом країни ставав кандидат, який
по числу голосів програвав супернику (!).
Преференціальна система – покращений різновид мажоритарної. Вона
базується на тому, що виборець «ранжує» кандидатів. Якщо ніхто з них не
набрав абсолютної більшості, то із списку виключається той кандидат, що мав
найменше перших місць. Відповідно, його перші місця віддаються тим
кандидатам, що йшли другими. Так процедура повторюється до тих пір, поки
один з кандидатів не набере потрібну кількість голосів для перемоги (як
«своїх», так і тих, що перейшли до нього від вибулих претендентів). Але
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головний недолік мажоритарної системи при цьому все ж таки зберігається
(значна частина голосів «пропадає»).
Пропорційні системи характеризуються розподілом місць в парламенті
згідно з долею голосів, отриманих політичною партією у багатомандатних
виборчих округах. При пропорційних системах політичні мотиви боротьби
виборців більш вагомі, тому що вони голосують не за одного конкретного
кандидата, а за список, запропонований партією. Інакше кажучи, обирається
політична сила, яка найкраще представлятиме інтереси виборців. При цьому
менше голосів «пропадає». А в деяких країнах (Італія, Бельгія, Данія,
Люксембург) виборець сам вказує на певних кандидатів від партії, впливаючи
таким чином і на формування партійного списку.
Пропорційні виборчі системи сприяють політичній структуризації
суспільства, однак при цьому обмежують конституційні права громадян вільно
обирати депутатів і бути обраними (позапартійні особи практично не мають
шансів на висування та обрання).
Негативним наслідком пропорційної системи також є збіднення
«політичної палітри» (внаслідок існування «прохідного бар’єру») та
неадекватність регіонального представництва; певний розрив зв’язків між
виборцями та обраними депутатами (останні більше залежать від партійного
керівництва), політичний вождізм тощо. Виглядає так, що депутат неначебто
перестає бути «народним», а стає «партійним».
У низці країн виборчі закони закріплюють такі системи, що поєднують
принципи пропорційної і мажоритарної. Наприклад, у ФРН половина депутатів
обирається за принципом одномандатної мажоритарної системи, інша половина
– за пропорційною системою партійних списків. При цьому не враховуються
голоси, подані за партії, які не подолали п’ятивідсотковий бар’єр. Загалом така
змішана система є досить зручною для країн з двопалатними парламентами.
Хоча слід зазначити, що багато виборців при пропорційній або змішаній
системі, вважаючи, що їх думки не будуть враховані при голосуванні за «малі»
партії, одразу підтримують одну з «основних» партій. Отже, навіть ці виборчі
системи певним чином спотворюють волевиявлення населення. При цьому все
ж таки утвердилася думка, що загалом пропорційно-мажоритарна система є
більш справедливою і демократичною, ніж інші.
Україна за роки незалежності випробувала всі три виборчі системи – від
мажоритарної і змішаної до пропорційної. На жаль, отриманий досвід не
завжди ретельно вивчався, тому пропозиції стосовно удосконалення виборів не
були достатньо обґрунтованими.
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Після конституційної реформи 2004 року Верховна Рада обиралася за
пропорційною системою на підставі закритих партійних списків. У цьому
форматі пропорційна система призвела до поляризації українського суспільства
за соціальною і регіональною ознаками. Пересічні громадяни виявилися
позбавленими можливості впливати на формування «депутатського корпусу»,
вибори стали не персоніфікованими, до виборчих списків потрапили
маловідомі й некомпетентні особи. Виникла гостра потреба реформування як
виборчої системи, так і виборчого законодавства.
Навіть невеликий історичний досвід українського державотворення
засвідчує безперечну потребу політичного структурування суспільства (але
бажано без маргінальних політичних утворень). Тому партійні функціонери
намагаються переконати електорат в тому, що не варто повністю відмовлятися
від пропорційної системи, треба лише зробити списки кандидатів у депутати
відкритими. Саме такий порядок діє в більшості європейських країн [1].
Серйозної дискусії в суспільстві вимагає проблема використання грошової
застави та її розмірів. Є перестороги стосовно того, що це призведе до
«олігархізації» Верховної Ради України. Виникає цілком справедливе
запитання: «Чиї інтереси вона тоді представлятиме, яких верств населення?».
Отже, грошова застава не може бути застосована до всіх висуванців, оскільки
це відкриє шлях до влади лише багатим кандидатам та перешкодить
незаможним, але професійним і талановитим. Грошова застава доречна лише
для політичних партій, а громадян вона буде ставити у нерівне положення.
Мажоритарна складова змішаної виборчої системи в Україні, на жаль,
значною мірою дискредитована численними прикладами підкупу електорату (у
т.ч. й на парламентських виборах восени 2012 року).
Ще один дискусійний момент – графа виборчого бюлетеню «Не підтримую
жодного кандидата» (на побутовому рівні її називають «Проти всіх»). Ця графа
може слугувати своєрідним індикатором ставлення громадян до влади, а її
відсутність у бюлетені може призвести до зниження явки виборців.
Отже, використання змішаної системи на виборах депутатів Верховної
Ради (з відкритими партійними списками та певним прохідним бар’єром для
відсікання маргінальних політичних сил) та мажоритарної (з можливостями
самовисування кандидатів) – на виборах органів місцевого самоврядування –
вбачається найоптимальнішим варіантом для сучасної України. Така
пропорційно-мажоритарна система сприятиме запобіганню політичній
корупції, а з іншого боку – повинна забезпечити конституційні виборчі права
громадян обирати та бути обраними до органів влади.
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Висновки
Фокусом політичного життя в країні є вибори, їх статистика є найбільш
об’єктивним матеріалом для дослідження політичної боротьби.
Електоральна географія – це складова частина політичної географії, що
вивчає територіальні особливості поведінки населення в зв’язку з виборами
до органів державної влади і місцевого самоврядування.
Географічний аналіз електоральної поведінки дає змогу оцінити
територіальні відмінності в поглядах населення на принципові проблеми
суспільно-політичного та господарського розвитку держави, напрямки і
динаміку відповідних змін, на важливі питання її внутрішньої та зовнішньої
політики тощо.
Ступінь досконалості виборчої системи визначає повноту реалізації
конституційних прав громадян на участь в управлінні державними
справами.
Існує 3 основних типи виборчих систем (мажоритарні, пропорційні,
змішані), кожна з яких має свої механізми спотворення волевиявлення
виборців, незважаючи на те, що ці системи складалися та вдосконалювалися
протягом багатьох століть.
Якщо гасло «одна людина – один голос» реалізується будь-якою виборчою
системою, то принцип «кожному голосу – однакову вагу» навіть теоретично
реалізуватися не може.
Українським реаліям найліпше відповідають змішана виборча система для
виборів депутатів Верховної Ради та мажоритарна при виборах органів
місцевого самоврядування.
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Summary
S.I. Siutkin, L.S. Makarenko. Electoral Geography of Ukraine.
The main factors leading to rapid transformation of electoral geography into the most
important component of political geography are discussed, methods of "electoral engineering" are
examined, election systems and mechanisms of elector’s will misrepresentation are compared,
selection of optimal electoral system for Ukraine is justified in this article etc.
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МІКРОМІСТА УКРАЇНИ, ЇХ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В статті висвітлюються мікроміста України та їх розповсюдження в
територіально-адміністративному аспекті, фактори утворення та причини існування, а
також перспективи розвитку мікроміст в майбутньому.

Постановка проблеми: місто – важливий елемент в розселенні, воно по
суті є каркасом, опорою системи розселення. Місто – складна багатогранна
система у розміщенні населення. Проблемою дослідження міст ще на початку
XIX
століття
займався
В.П.
Семенов-Тянь-Шанський.
Згодом
характеристиками міст займалися М.М. Баранський, Ю.Г. Саушкін, О.А.
Константинов, Б.С. Хорєв, А. І. Доценко та інші. Більш детально малими
містами займалися А.А. Бородін, С.Ю. Корнєкова, Е.Л. Файбусович.
Метою дослідження є визначення поняття мікромісто, а також виявлення
основних проблем утворення та існування мікроміст України та подальших
перспектив розвитку таких міст.
Виклад основного матеріалу. Визначення міста в різних країнах різне. В
Японії наприклад до міст відносять скупчення поселень загальною людністю
понад 50 тис. осіб, у США – понад 25 тис. осіб, в нашої сусідки Росії – 12 тис.
осіб, в Іспанії, Швейцарії, Нідерландах – понад 10 тис. осіб, в Австралії, Бельгії,
Грузії, Азербайджані та Індії – понад 5 тис. осіб, в Греції, Португалії, Франції та
Німеччині – понад 2 тис. осіб, в Данії та Швеції – більше 250 осіб. Крім
людності у багатьох країнах прийнято критерій зайнятості. В Росії та
Киргизстані понад 85% населення повинні складати робітники, службовці та
члени їх родин, в Казахстані, Узбекистані, Латвії та Естонії – не менше двох
третин, а у Молдові, Білорусі та Азербайджані – більше половини.
В Україні населений пункт може отримати статус міста лише за окремим
законом вищого законодавчого органу держави – Верховної ради України за
умови, якщо у населеному пункті проживає не менше 10 тисяч жителів, при
цьому «переважна більшість» населення має бути зайнята у галузях поза
сільським господарством. Але на практиці це не завжди виконується. Тому стає
цікаво, чому в Україні існують міста, які законодавчо мають статус міста, а
фактично йому не відповідають. Відповідь на це питання криється в більш
детальному розгляді та характеристиці кожного міста та їх класифікації [4].
Такі міста можна було б назвати малими. Але за статистикою малі міста
мають населення менше 50 тис. осіб. Тому міста з населення від 10 до 100 тис.
осіб можна назвати «мезомістами», а менше 10 тис. осіб «мікромістами». Міста
з населенням більше 100 тис. осіб – це «мегаміста».
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На 1 січня 2012 року на території України налічується 459 міст. Середня
арифметична чисельність населення українського міста – 62 тисячі. 96 міст
мають населенням менше 10 тис. осіб (тобто кожне 5-е місто має статус
«мікроміста»). Вони розповсюджені нерівномірно по країні. Так їх взагалі
немає в 4-х областях: Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській,
Дніпропетровській. Найбільше «мікроміст» зафіксовано в Львівській (22 міста),
Тернопільській (10), Івано-Франківській, Чернівецькій, Луганських областях
(по 7). Таке нерівномірне розміщення мікроміст не є випадковим. Це пов’язано
з історією розселення та економічними й екологічними причинами [3].
Мікроміста мають різну кількість населення. Так, більше половини
мікроміст мають населення вище 7 тис. осіб (див табл. 1). Деякі існують на
межі 9-10 тис.
Таблиця 1
Кількість мікроміст в областях України

Область

Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Населення
менше
від 9,9 тис.
до 8 тис.

Населення
менше
від 7, 9 тис.
до 5 тис.

Населення
від 4,9 тис.
до 3 тис.

Населення
менше 2,9

43
2
1
1
3
1
3
1
6

36

11

7

1
6
4
1
1
1
2
2
2
3
1

1
2
1
1
2
1
1
1
5
8

1
3
6
1
3
1

1

2
6

2

1

1

1

1
1
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Які ж причини існування малих міст? По перше, можна сказати, що є
мікроміста, які просто ще не встигли вирости. Так, з 96 мікроміст 8 міст
отримали статус в період незалежної України. З них лише одне місто має
прерогативи перейти на новий статус. Це Новий Калинів (Львівська область) –
утворене як військове містечко. Всі інші законодавчо були містами в той чи
інший період історії. Винятком є місто Моршин (Львівська область).
Наймолодшим містом в Україні є Чуднів (Житомирська область), яке отримало
повторно статус міста в 2012 році.

Рис 1. Кількість міст та мікроміст в Україні
Найбільше мікроміст (46) отримало статус в радянський період. Це
переважно міста Донецької, Луганської, Сумської, Харківської областей.
9 мікроміст виникли в період Російської та Австро-Угорської імперій. Всі
останні мають більш ніж 300-літню історію існування. Є міста, які виникли до
Козацької доби. Це, наприклад місто Хотин (Чернівецька область) (див табл. 2),
яке має тисячолітню історію існування. Цікаво, що деякі з цих міст мали колись
населення більше 50 тис. осіб. Особливо великими були населені пункти, що
володіли Магдебурзьким правом [1].
Можна також зауважити, що на людність мікроміст впливає
адміністративний статус. Це дуже чітко можна побачити на прикладі Львівської
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області. Так, у 1959 році Дрогобицька область була включена в склад
Львівської області, через це багато міст втратили статус адміністративних
центрів районів. А, наприклад, на міста Ізмаїльської області, що ввійшла до
складу Одеської, це не вплинуло.
Таблиця 2
Найстаріші мікроміста України
Назва міста (область)

Статус міста рік

Хотин (Чернівецька)
Судова Вишня
(Львівська)
Белз (Львівська)
Корець (Рівненська)
Глиняни (Львівська)
Мостиська (Львівська)
Буськ (Львівська)

1002
1368

Населення на 1 січня
2012 року
9876
6436

1377
1386
1397
1404
1411

2363
7421
3194
9162
8414

Загалом же пониження статусу негативно впливає на міста. Так
виявилося, що такі міста як Рава-Руська, Старий Самбір, Галич, Белз, Чигирин,
Хотин, Герца, Шумськ, Батурин були важливими центрами князівств, а інколи
й столицями держави, але зараз вони в стані стагнації.
Деякі міста взагалі позбавлялися статусу міста і становилися селищами
міського типу або селами. Це можна побачити на прикладі с. Глинськ (Сумська
область), Брацлав (Вінницька область), Сосниця (Чернігівська область) (див.
табл. 3). Статус міст вони втратили вже в радянські часи.
Деякі мікроміста вже за незалежної України отримали знову колишній
статус, наприклад, Батурин (Чернігівська область) при чисельності населення
близько 2,5 тис. осіб. При цьому існують селища міського типу з населенням
більше 15 тис. жителів, і надання їм статусу міста навіть не розглядається.
Багато мікроміст виникло поблизу різноманітних родовищ корисних
копалин. Але частіше населення мікроміст зайняте в легкій промисловості,
виробництві будівельних матеріалів та особливо в харчовій промисловості.
Саме зайнятість людей в одній галузі призводить до залежності від цієї галузі.
Так, при закритті, наприклад, цукрового чи спиртового заводу – місто
опиняється на межі повного занепаду.
Особливо чітко цю тенденцію можна побачити в монофункціональних
містах Донецької та Луганської областей, в яких майже 80% населення були
задіяні на шахтах. Після вичерпання покладів вугілля або солі виникли так
звані «мертві міста» або «міста-привиди» (Святогірськ, Вуглегірськ в
73

Донецькій області, Артемівськ, Зоринськ, Олександрівськ, Міусинськ, Алмазна
– в Луганській області).
Таблиця 3
Населені пункти України, які втратили статус міста
Назва населеного
пункту
с.м.т.Брацлав
(Вінницька область)
с.м.т.Березна
(Чернігівська
область)
с. Глинськ (Сумська
область)

Які в минулому
виконувало функції

Населення
Втрата статусу
на 2012 рік
З 1569 року Брацлавське
5033
Утратило статус в
воєводство центр
1924 році
Заштатне
місто
4902
Утратило статус в
Чернігівського
повіту
1924 році
Чернігівської губернії.

Прикордонне місто між
Великим
Князівством
Литовським і Диким Полем
Гоща Мали одну з найбільших
вівчарень
на
Волині
(близько 3 тис. овець)

1654

Утратило статус в
1924 році

5360

Утратило статус в
1959 році

Один з опорних пунктів
захисту кордонів Російської
імперії

8 008

Утратило статус в
1979 році

Повітове місто Подільської
губернії

6751

Утратило статус в
1924 році

с.м.т.
(Рівненська
область)
с.м.т. Краснокутськ
(Харківська
область)
с.м.т. Літин
(Вінницька область)

Деякі міста, при наявності певних історико-культурних та курортних
можливостей, існують за рахунок туризму. Це, наприклад, Моршин (Львівська
область), Старий Крим та Алупка (АР Крим) та інші.
Важливою для будь якого міста є екологічна ситуація. Так, міста
Чорнобиль та Прип’ять через техногенну катастрофу на Чорнобильській АЕС
взагалі втратили постійне населення.
Особливо гостро на втрату населення мікроміст вплинула криза 90-тих
років ХХ століття. Статистичні дані демонструють, що з 1989 по 2012 рік число
міст з населенням менше 10 тис. зросло з 66 до 83. Сьогодні ситуація дещо
стабілізувалася.
Важливою проблемою мікроміст є «мертві душі», коли люди прописані в
цьому містечку, а фактично проживають у великому мегалополісі чи взагалі за
кордоном. Особливо гостро проблема відчувається в Західній Україні та
Донбасі [5].
Які ж перспективи розвитку мікроміст? На наш погляд, для кожного
мікроміста свої (в зв’язку з великою різноманітністю самих мікроміст). Такі
міста, як Пустомити, Іршава, Великі Мости, Зборів, Хоростків, Хотин, Галич –
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залишатимуться невеликими містечками з багатовіковою історією. Такі міста як
Ульянівка, Буринь, Алмазна, Сокиряни, Середина-Буда, Святогірськ з часом
можуть втратити міський статус міста через зменшення чисельності населення,
якщо не впроваджувати економічних та соціальних програм по розвитку малих
міст [3].
Кабінет міністрів України у 2010 році затвердив програму розвитку малих
міст України. За останні роки позитивних зрушень не відбулося. Більше 80%
мікроміст і надалі зменшують число своїх жителів, як за рахунок природного
відтворення, так і за рахунок пасивного сальдо міграції.

Рис 2: Розташування мікроміст на території України
На нашу думку основним шляхом прогресу даних мікроміст є подолання
демографічної та економічної депресії в їхньому сільському оточенні. Місто
повинно представляти більший асортимент послуг для сільського населення. А
сільська місцевість – задовольнити цю пропозицію попитом та надавати в свою
чергу продовольчу базу для переробки підприємствам міста. Іншим шляхом є
подолання безробіття та надання всього пакету соціальних послуг для жителів
даних населених пунктів.
Отже, внаслідок проведеного дослідження можна дійти таких висновків:
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1. В Україні немає чітко вираженого поняття самого міста. Дана визначення не
завжди відповідає тому населеному пункту.
2. Введення поняття мікромісто є доцільним. Також можна користуватися
давнім терміном – містечко.
3. Більшість мікроміст мають досить солідний вік. До них потрібно, як до
людей похилого віку, з розумінням та повагою відноситься. Перехід в до
статусу селища міського типу чи села є досить складним процесом.
4. Мікроміста потрібно використовувати як туристично-рекреаційні центри.
5. Мікроміста повинні позбутися монофункціональної промисловості.
6. Кожне місто, яке б воно не було, має право на існування. Мікроміста були, є
і в подальшому будуть існувати на теренах України.
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СУЧАСНІ ЗМІНИ В ШКІЛЬНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ
БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглядаються основні зміни в шкільному обслуговуванні Білопільського
району Сумської області. Розкриваються особливості функціонування освітніх округів як
найефективнішого шляху до здобуття якісної освіти в умовах сільської місцевості.

Постановка проблеми. Шкільне обслуговування є дуже важливою
складовою соціального комплексу Білопільського району Сумської області. Це
досить багатогранний компонент, тому має як яскраві перспективи, так і певні
проблеми в даній галузі. Основними актуальними напрямами діяльності в
області шкільного обслуговування є забезпечення стовідсоткового охоплення
дошкільною освітою дітей 5-тирічного віку, забезпечення функціонування
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оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, удосконалення
роботи з педагогічними кадрами, пошук найефективнішого шляху здобуття
якісної освіти для сільських школярів та ін.
Мета дослідження: визначити територіальні особливості шкільного
обслуговування Білопільського району Сумської області; розкрити основні
риси функціонування освітнього округу в сільській місцевості.
Виклад основного матеріалу. Білопільський район розташований в
лісостеповій зоні в центральній частині Сумської області. Межує з Буринським,
Сумським, Лебединським, Путивльським, Недригайлівським районами
Сумської області та Глушковським районом Курської області Російської
Федерації.
Станом на 01.01.2011 р. налічує 128 населених пунктів, з них 2 – міста, 2 –
селища міського типу, 124 – села. Населення району становить 56,2 тис. осіб, в
тому числі: міське – 32,6 тис. осіб, сільське – 23,6 тис. осіб [5].
Відповідно до потреби населення території у здобутті дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти в Білопільському районі
функціонують 46 навчальних закладів, у тому числі 32 загальноосвітні
навчальні заклади, 12 дошкільних навчальних закладів, 2 позашкільні навчальні
заклади. Із 32 загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району
діють 24 ЗОШ І-Ш ступенів, із них 14 – НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ, 9 –
ЗОШ І-ІІ ступенів [4].
Дошкільну освіту в районі здійснюють 23 (12 ДНЗ та 11 у складі НВК:
«ЗОШ – ДНЗ») навчальні заклади комунальної форми власності: 7 – у міській
та 16 – у сільській місцевості. Слід зазначити, що в районі ведеться робота не
тільки з питання збільшення відсотка охоплення дітей дошкільною освітою, а й
забезпечення якісної й доступної дошкільної освіти кожній дитині.
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Рис. 1. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів
у Білопільському районі Сумської області
За останні роки мережа загальноосвітніх навчальних закладів зазнала
значних змін. Несприятлива демографічна ситуація призвела до скорочення
контингенту учнів та зменшення кількості загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській місцевості.
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На початок 2011-2012 навчального року в 32 загальноосвітніх навчальних
закладах району сформовано 277 класів, що на 5 більше в порівнянні з 20102011 навчальним роком.
Незважаючи на деякі позитивні моменти у збільшенні кількості класів, на
жаль, зафіксовано зменшення кількості учнів у цих класах (див. рис. 2, 3).
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Рис. 2. Кількість класів у загальноосвітніх навчальних закладів
Білопільського району Сумської області
Це підтверджує також те, що у 2012-2013 н.р. першокласників не було у
Нововирківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Товстянському НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Бобрицькій, Кальченківській ЗОШ І-ІІ ступенів.
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Рис. 3. Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Білопільського району Сумської області
Загальна проектна потужність загальноосвітніх навчальних закладів
складає 12 568 учнів, але використовується менше, ніж на третину. Середній
показник по району – 31,8%. Краще заповнені міські заклади – на 45,3%, гірше
сільські – на 19,9% [4].
У сільській місцевості постійно збільшується кількість шкіл із малою
наповнюваністю учнів. Так, у 2011-2012 році менше 40 учнів мали 8
загальноосвітніх шкіл сільської місцевості: Коршачинська ЗОШ І-ІІ ступенів
(24), Самарська ЗОШ І-ІІ ступенів (26), Бобрицька ЗОШ І-ІІ ступенів (27),
Нововирківська ЗОШ І-ІІІ ступенів (29), Шкуратівська ЗОШ І-ІІ ступенів (30),
Воронівська ЗОШ І-ІІ ступенів (34), Ободівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (35),
Іскрисківщинський НВК:ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (39).
Досвід переконує, що найефективнішим шляхом здобуття якісної освіти
для сільських школярів, особливо з малокомплектних (доцільніше називати
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такі школи «малочисельними») шкіл, є освітній округ. Концепція створення
освітніх округів передбачає взаємне посилення однієї школи іншою в межах
округу, що має стати засобом переходу до більш ефективної організаційної
структури навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день у
Білопільському районі діють 8 освітніх округів (табл. 1.).
Таблиця 1
Освітні округи Білопільського району Сумської області

3888 244

15,6
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Таким чином, створення освітнього округу забезпечує рівний доступ до
якісної освіти в умовах профілізації старшої школи, інтегрування інноваційних,
інтелектуальних, матеріальних ресурсів, створення постійно діючих творчих
методичних лабораторій учителів, високого рівня підготовки вчителів сільської
місцевості через науково-методичні консультації (проведення як районних, так
і окружних семінарів, методоб’єднань) тощо.
Так, на сьогоднішній день склалися такі умови, що сільські школи з досить
малою наповнюваністю учнів, як це не прикро говорити, але на межі
припинення свого існування. Оскільки такі школи дуже важко утримувати на
належному рівні створення освітнього округу дає гарантію батькам, що їхня
дитина буде охоплена обов’язковим навчанням навіть після закриття школи.
Проте дуже часто діти, навчаючись в іншому населеному пункті, бажають
повернутися у свою рідну школу. Значення школи в сільській місцевості важко
переоцінити: це єдиний культурно-освітній центр, крім того, це
високотехнологічний заклад.
Висновки. З метою забезпечення якісною освітою сільських школярів
були створені освітні округи. Це дає змогу посилити співпрацю між школами
даного округу та спільного рішення подальшого розвитку освітнього процесу.
На жаль, в Білопільському районі зменшується кількість загальноосвітніх
навчальних закладів. Досить гострою постає проблема шкіл з малою
наповнюваністю учнів. Проте одним із найактуальніших завдань в шкільному
обслуговуванні Білопільського району є пошук найефективнішого шляху до
якісної освіти.
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Summary
Holosnichenko A.B. Of changes in service Belopol'skij school district of
Sumy region.
The paper discusses the major changes in the school district serving Belopolsky Sumy
region. Features of the functioning of educational districts as the most effective way to quality
education in rural areas.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
МІСТА СУМИ
В статті розглядаються головні аспекти розвитку хімічної промисловості у
структурі промислового комплексу міста Суми. Дана характеристика головним
підприємствам галузі. Окреслено головні проблеми та перспективи розвитку хімічної
промисловості.

Хімічна промисловість є галуззю спеціалізації Сумського промислового
комплексу та займає друге місце за обсягом реалізації продукції, поступаючись
лише машинобудуванню. Як видно з рис. 1, обсяги реалізованої продукції
помітно зростають. У порівнянні з 2007 р. обсяги реалізованої продукції
збільшились майже на 60% [2]. На кінець 2011 р. частка реалізованої продукції
хімічної галузі становить 30% від загального обсягу та складає 2502743,3 тис.
грн. [3].

Рис. 1. Динаміка обсягів реалізованої продукції у 2007-2011 рр.
Одне із провідних підприємств цієї галузі – ПАТ „Сумихімпром‖,
засноване у 1954 р. спеціалізується на виробництві мінеральних добрив,
коагулянтів та добавок до цементу, кислот, двоокису титану, пігментів та інших
видів хімічної продукції. Це також містоутворююче підприємство, де працює
близько 5 тис. осіб. На ПАТ „Сумихімпром‖ за останній рік було впроваджено
6 нових технологічних процесів.
ПАТ «Сумихімпром» з успіхом працює на зовнішніх ринках в країнах
Європи, Азії, Америки, Російської Федерації. ПАТ «Сумихімпром» експортує
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товари в наступні країни: Албанія, Азербайджан, Австрія, Бразилія, Болгарія,
Білорусь, Канада, Китай, Заїр, Кіпр, Чехія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція,
Угорщина, Іран, Ірак, Ізраїль, Італія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва,
Малайзія, Молдова, Нідерланди, Нігерія, Панама, Польща, Румунія, Росія,
Сербія, Сьєрра-Леоне, Іспанія, Судан, Сирія, Туреччина, Туркменістан,
Великобританія, Сполучені Штати, Узбекистан.
До складу хімічної промисловості входить фармацевтична підгалузь, яка в
м. Суми представлена двома підприємствами. Сумська біологічна фабрика –
одне з трьох державних підприємств в Україні, що виробляє весь спектр
продукції для захисту тварин від таких небезпечних захворювань як сибірка,
сказ, туберкульоз, чума свиней, чума птиці, лептоспіроз, хламідіоз та інші.
Фабрика заснована у 1931 р. та має стратегічне значення для забезпечення
стабільної епізоотичної ситуації у тваринництві, біологічної безпеки країни в
цілому, забезпечення населення високоякісними продуктами харчування. У 90х роках ХХ ст. на фабриці працювало понад 800 осіб, а станом на 2012 р. – 130
осіб. У 2000 р. фабрика випускала 56 найменувань продукції, а сьогодні лише
близько 20. До перспективних напрямів роботи біофабрики належить
виробництво біодобрива для ґрунтів та вихід на міжнародні ринки збуту.
Продукція заводу в основному орієнтована на ринок України та країн СНД.
Фабрика веде переговори з постачання своєї продукції до Казахстану.
У 2009 р. до промислового комплексу ввійшов новий фармацевтичний
завод ТОВ „КусумФарм‖ – сучасне підприємство з виробництва із випуску
кардіологічних, гастроентерологічних та ендокринологічних (антидіабетичних)
нестерильних лікарських засобів, протизапальних, жарознижувальних
препаратів, а також препаратів для педіатричної практики у вигляді сиропів і
суспензій. Будівництво заводу почалося у 2005 р. після придбання об’єкта
незавершеного будівництва у м. Суми.
Підприємство спроектовано і побудовано у відповідності до стандартів EU
GMP. На заводі встановлено сучасне обладнання для випуску медичних
препаратів (таблетки, суспензії, капсули, гранули) та сучасне пакувальне
обладнання, що дозволяє пакувати препарати в блістери, стрипи, саше,
флакони. За останній рік було розроблено 15 нових видів продукції.
Однак, за роки незалежності, хіміко-фармацевтична промисловість м.
Суми не уникла і втрат. Зупинився завод гумотехнічних виробів – велике
підприємство гумової промисловості України, який став до ладу у 1956 р. На
основі привізної сировини тут було налагоджено виробництво, регенерат-
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продукту переробки зношених шин, бризолу, реліну, манжет, муфт та іншої
гумової продукції.
Отже, хімічна промисловість є надзвичайно важливою частиною
Сумського промислового комплексу, адже дана галузь є однією з галузей
спеціалізації промисловості міста та впливає на формування загальнообласних
показників економічного розвитку та міста взагалі. Для подальшого стрімкого
розвитку даної галузі необхідна підтримка з боку уряду та місцевих органів
влади, особливо для державних підприємств. Також необхідним є заохочення
інвестицій, особливо іноземних та модернізація виробництва з метою
розширення ринків збуту та світового визнання.
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Summary
O.G. Kornus, A.V. Yemets. The main aspects of the chemical industry of
Sumy.
The article deals with the main aspects of the chemical industry in the industrial complex of
Sumy. The characteristics of the main companies in the sector is given. It is outlined the main
problems and prospects of the chemical industry.
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С.Н. Соколов

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗИАТСКОЙ РОССИИ
В статье выявлены некоторые проблемы социально-экономического развития
Азиатской России, обоснованы перспектив ее регионального развития. Для этого
требуется коренная смена экономического курса региона и повышение географической
культуры. Предлагается схема концепции оптимальной пространственно-временной
организации производительных сил Азиатской России.

Постановка проблемы. Переход к рыночным отношениям обусловил
отказ от государственного планирования экономического и социального
развития страны и ее регионов и замену его более мягкими формами
государственного регулирования и прогнозирования.
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Дезинтеграционные тенденции в отношениях западной и восточной частей
России, к сожалению, – реальность, формируемая как общеэкономическими,
так и внешнеполитическими факторами. Поэтому выявление проблем и
обоснование перспектив социально-экономического развития Азиатской
России (АР) весьма актуально. При разработке концепции дальнейшего
освоения территории АР необходимо решить принципиальный вопрос: попрежнему рассматривать АР в качестве сырьевой базы или ставить во главу ее
развития другие приоритеты, например, социальные или экологические.
Очевидно, что в чистом виде ни первое, ни второе сегодня для нашей
экономики неприемлемо.
Интегральная оценка большинства параметров экономической и
политической жизни – мощь природно-ресурсного, промышленного, научнотехнического и трудового потенциалов, выгоды геополитического и
экономико-географического
положения,
стабильность
экономической
обстановки – явно выделяет Азиатскую Россию (АР), имеющую наибольшую
потенциальную инвестиционную привлекательность и благоприятные
возможности для перехода на траекторию устойчивого развития.
Непременным условием качественного улучшения содержательной части
прогнозов, концепций и программ должно быть наличие в этих документах
полноценного регионального анализа. Чисто региональной направленностью
отличаются федеральные целевые программы комплексного развития
территорий, различающиеся в зависимости от типа проблемных районов.
Такими программами охватываются регионы, занимающие особое
геополитическое положение (Дальний Восток, Курильские острова),
депрессивные и слаборазвитые (районы Крайнего Севера и Восточной Сибири),
а также имеющие важное социальное и экономическое значение (Саха
(Якутия), малые и средние города России и др.). По перечисленным
территориям уже сформированы, утверждены или находятся на стадии
организации целевые программы регионального развития.
Учреждение Президентом России в 2000 г. семи федеральных округов [5] –
Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского,
Сибирского и Дальневосточного, – границы которых лишь отчасти совпадают с
границами крупных экономических районов и ассоциаций экономического
взаимодействия, ставит вопросы о разделении предметов ведения и статусов
межрегиональных образований в условиях продолжающегося реформирования
российской экономики. Из состава Южного федерального округа в 2010 г. был
выделен Северо-Кавказский [4]. Деятельность федеральных округов, наоборот,
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строится как производная от предметов ведения Федерации, т. е. округа
являются проводниками федеральной экономической политики в регионах. Они
действуют параллельно с ассоциациями, способствуя экономическому и
социальному развитию регионов одновременно «сверху» и «снизу».
Нельзя исключить, что со временем границы федеральных округов будут
пересматриваться, желательно в сторону их приближения к границам
ассоциаций и крупных экономических районов. Так, вряд ли правильно, что
традиционно сибирская Тюменская область входит в состав Уральского округа,
уральская Оренбургская область оказалась в составе Приволжского округа, а
поволжская Волгоградская область отнесена к Южному округу.
Так что можно вполне утверждать, что самая большая река на Урале – это
Обь, а Нижневартовск, например – город на Урале [7]. Это только нам
«кажется», что живем в Сибири – в Москве же считают, что Сибирь, что Урал,
что Кавказ – это, в общем-то, «заМКАДье», периферия. Налицо действие
географического нигилизма – свободное обращение с географическими
понятиями и топонимикой. В российском обществе происходит пренебрежение
ко многим наукам, не является исключением и география. Недооценка роли
окружающей среды (географических факторов) называется географическим
нигилизмом. И порой географическая безграмотность на всех уровнях, она
просто шокирует – географический нигилизм процветает.
Уровень географических знаний человека зависит от географического
мышления. Географическая безграмотность – одно из проявлений недостатка
географической культуры. По опросам россиян, уже 40% из жителей России
считают, что не Земля движется вокруг Солнца, а наоборот.
Россия с недавнего времени считает себя развивающейся страной. А в
развивающейся стране не требуются образованные граждане. Отсюда следует
вывод – России не нужны грамотные люди, тем более обладающие
элементарной географической культурой. Так сделаем же все возможное, чтобы
грамотных как можно было меньше. Меньше знаний – меньше вопросов. Мы
идем вперед (или назад?), к ликвидации остатков культуры, в том числе
географической!
В российской экономике наглядно наблюдается начало технологической
деградации экономики, что особенно тяжело воспринимается на фоне
последовательного перехода развитых стран мира к новому технологическому
укладу, использующего достижения научно-технического прогресса. И даже
здесь географические идеи остаются не востребованы. Ведь для этого
необходимо повышать культурный и образовательный уровень проживающего
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здесь населения, открывать вузы, давать образование, которое необходимо в
данном регионе. С другой стороны, Министерство образования и науки РФ не
заинтересовано в специалистах с высшим образованием (особенно социальногуманитарным), сокращает бюджетные места и количество вузов в стране,
поднимает стоимость образования, получаемого на коммерческой основе.
Инновационное развитие является, по сути, единственной возможностью
для России занять в глобальном мировом экономическом пространстве XXI
века подобающее место. Для этого необходимо заниматься планированием для
оптимизации территориальной структуры экономики. А этим, прежде всего, и
должны заниматься не экономисты, а географы, так как экономисты не знают
территориальную структуру экономики. В настоящее время отменены
вступительные экзамены по географии на экономические специальности вузов.
Из стандартов высшего экономического образования география была
исключена из федерального компонента – считается, что будущим экономистам
география не нужна.
Как известно, существуют проекты пересмотра карты часовых поясов
России. Но нужно ли изменять поясное время в России? Для этого надо
рассчитывать, каких затрат потребует реформа поясного времени и какие будут
от этого выгоды. Но бывший президент Дмитрий Медведев сказал:
«Задумывались ли мы когда-нибудь о том, насколько столь дробное деление
позволяет эффективно управлять нашей страной?» Было бы хорошо, если бы
часовых поясов было четыре, как в США, или вообще один, как в Китае. Тогда
бы, по мнению экс-президента, страной было бы управлять гораздо проще и
эффективнее. А то звонит чиновник из Москвы во Владивосток во время
рабочего дня – а во Владивостоке ночь. Чиновнику неудобно. Как страной
управлять? Трудно! А обладать элементарными географическими знаниями
вообще нет необходимости: «пусть Земля будет плоская!». Им так удобнее.
Жизнедеятельность региона – постоянный фактор, она не может быть
прекращена. Поэтому региональные интересы – это, прежде всего потребность
в стабильном характере воспроизводства и постоянном сохранении и
приумножении потенциала региона. Иначе при нарушении стабильного
процесса воспроизводства регион может перейти в разряд депрессивных. Для
восстановления же подорванного потенциала депрессивного региона требуются
(в частности, исходя из опыта США) десятилетия (в отличие от воссоздания
отдельной организации), а затраты многократно выше, чем на поддержание
стабильного характера воспроизводства.
К наиболее значимым индикаторам (параметрам) региональных интересов
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относятся [6]: соответствие уровня и образа жизни населения государственным
и другим стандартам; наличие региональных бюджетно-финансовых и прочих
материальных источников (собственности и др.); потенциальные возможности
для использования имеющихся ресурсов, мест приложения труда, интеллекта;
наличие инфраструктуры для развития внутри- и межрегиональных связей;
природно-ресурсный и экологический потенциалы региона; стабильность
общественно-политической и национально-этнической ситуации.
Государственная поддержка сибирских и дальневосточных регионов
России должна стать более дифференцированной и строго адресной. Нельзя
считать, в частности, обоснованным объединение в один район среднего
Приобья или Приангарья, Ямала и Гыдана. Совершенно прав и К.П. Космачев
[3], утверждающий, что безосновательно в районах, резко различающихся по
географическим условиям, по существу используются одни и те же нормативы.
Социально-экономическая ситуация в АР неоднородна. Экономическое и
социальное благополучие в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО
держится исключительно на добыче нефти и газа. Север Красноярского края
(бывшие Таймырский и Эвенкийский округа) относятся к слаборазвитым
регионам, имеющим отдельные промышленные очаги. Саха (Якутия),
Чукотский автономный округ, Магаданская область имеют на своих
территориях очаги депрессии, образовавшиеся вследствие истощения запасов,
ухудшения горно-геологических условий и потери конкурентоспособности
добычи полезных ископаемых на ряде месторождений (золота, олова,
вольфрама и др.). Такая же картина в северных частях Бурятии, Забайкальского
и Хабаровского края.
В Красноярском крае и Иркутской области в сходном положении
оказались лесозаготовительные и лесоперевалочные комплексы, а в
Камчатском крае и Сахалинской области — рыбачьи поселения. Здесь
главными факторами кризиса стали падение спроса и конкурентоспособности,
особенно из-за увеличения транспортных тарифов и стоимости энергоресурсов.
Все указанные северные регионы Сибири и Дальнего Востока (за исключением
Красноярского края) сильно отстают от среднего российского уровня по
реальным доходам населения [9].
Как известно, рыночная система сама по себе не гарантирует превращения
слабо- или среднеразвитой страны в процветающую. Экономическая
действительность знает множество приме ров слаборазвитых стран, которые,
несмотря на международную помощь, не могут создать эффективной
экономики [2]. В этой связи в качестве одной из основных задач реформы
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выдвинута структурная перестройка хозяйства. В наших же условиях
происходящие «структурные сдвиги» можно оценить только по соотношению
темпов спада производства в различных отраслях.
Если XX век стал веком формирования южного широтного
экономического пояса Сибири вдоль Транссиба, то XXI век станет периодом
образования нового широтного экономического пояса, который будет
простираться в пределах Ближнего Севера от Урала до Тихого океана вдоль
новой железнодорожной магистрали, объединяющей Севсиб и БАМ [1].
Совершенно необоснованно ресурсно-сырьевая специализация экономики
считается символом отсталости. Это неверно, например, Канада, Австралия,
ЮАР, Исландия – развитые страны, хотя именно добывающие отрасли
определяют развитие их экономики, уровень жизни населения достаточно
высок.
По нашему мнению, в перспективе в результате промышленного развития
Сибири и приобретения ею новой роли в мировой экономической системе
произойдет не просто развитие производительных сил региона, но и
принципиальное изменение их размещения и территориальной организации.
Именно северное и евразийское положение России с достаточно богатыми
природными ресурсами и низкой плотностью населения определяет ее
будущее. Ресурсно-сырьевая специализация в сочетании с высокими
технологиями – это сегодняшний путь процветания Сибири и Дальнего
Востока. В будущем, конечно же, возможна переориентация специализации АР
на наукоемкие отрасли экономики, но для этого необходим мощный
«локомотив региональной экономики», которым и станет природно-ресурсный
потенциал.
С другой стороны, инерционное движение АР по традиционному пути
«сырьевого развития» не позволит оптимально обеспечить ни быстрое
преодоление экономического кризиса и устойчивый рост производства в
регионе, ни достижение в максимально короткие сроки реального роста уровня
жизни ее населения.
Гипотетически выглядит и предположение о быстром переходе хозяйства
на интенсивные методы производства с отказом от роста добычи ресурсов.
Если это и произойдет, то не в ближайшее время. Но и при интенсификации
экономики ресурсное обеспечение не утратит своей роли. Для современного
этапа развития наиболее приемлемым выглядит компромиссное решение
поставленного вопроса: народное хозяйство еще не в состоянии отказаться от
наращивания добычи ресурсов, но и прежние методы освоения уже не годятся.
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По отдельным видам ресурсов возможно сокращение темпов и даже объемов
добычи, а наряду с удовлетворением потребностей России в сырье на передний
план выдвинутся задачи повышения уровня жизни местного населения,
диверсификации хозяйства, охрана окружающей среды и др.
Оптимальное совмещение и достижение этих целей возможно лишь при
коренной смене экономического курса регионов. Однобокий сырьевой характер
производственного комплекса АР, излишняя ориентированность на вывоз
сырья и полупродуктов и ввоз конечной продукции приводят к существенно
более высокому, чем в среднем по России, уровню роста стоимости жизни и
ускоренному развитию инфляции, катастрофическому углублению кризиса в
инвестиционном комплексе, промышленности и сельском хозяйстве региона, в
самих его основных сырьевых отраслях.
Можно с уверенностью констатировать бесперспективность дальнейшего
сохранения в ней в прежних масштабах традиционного производства сырья и
полупродуктов с одновременным созданием новых. Однако именно такой
характер развития представляется наиболее вероятным, если исходить из
современного расклада сил в регионе и региональной экономической политики.
Дальнейшее сохранение и закрепление сырьевого статуса в настоящее время
может служить лишь целям обогащения узких групп предпринимателей,
специализирующихся на экспорте сырья и полуфабрикатов и импорте конечной
продукции и продовольствия, но никак не отвечает интересам устойчивого
социально-экономического развития АР в целом.
Поэтому необходима разработка концепции освоения территории региона,
направленная на охрану и воспроизводство природной среды, повышение
уровня жизни населения и диверсификацию хозяйства [8]. Мы предлагаем
примерную схему концепции оптимальной пространственно-временной
организации производительных сил АР (рис. 1).
По нашему мнению, в регионе должны более четко выделяться проблемы
экологического характера, учитывающие как природные условия, так и
социально-экономические стороны процесса освоения территории. Такой
подход предъявляет особые требования к технике и технологии
производственного комплекса, к социально-бытовым условиям и повышению
комфортности проживания населения, к охране окружающей среды и
экологической безопасности территории. Для решения этих проблем
необходима корректировка перспективного развития региона.
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Рис. 1. Схема концепции оптимальной пространственно-временной
организации производительных сил Азиатской России
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Отсюда следует первый основополагающий вывод – если Россия
действительно заинтересована в том, чтобы и в XXI в. оставаться азиатскоевропейской страной, максимально использующей связанные с этим выгоды
территориально-пространственного, природно-ресурсного и геополитического
характера, то ей нужна принципиально новая региональная политика в
отношении Сибири и Дальнего Востока. Эта политика должна вобрать в себя
новые реалии либерально-рыночных преобразований: спокойно воспринимать
экспансию рынка и сужение государственного сектора, примат свободы
экономического поведения и усиление конкуренции, естественность
экономических кризисов и банкротств, наличие рынка труда и его атрибута –
безработицы, расширение сферы интересов и возможностей крупных
корпораций.
Если же территория АР будет осваиваться так же, как развивалась до сих
пор (по принципу «после нас хоть потоп»), то в ближайшие 20-30 лет следует
ожидать вовлечение большей части хозяйственного комплекса региона в
добычу ресурсов и одновременно практически полного уничтожения среды
обитания вместе с проживающим здесь населением.
В будущем АР необходимо рассматривать не только в качестве региона с
источниками сырья и полуфабрикатов для обеспечения роста российской
экономики, а, главным образом, в качестве основного полюса развития страны
в связи со значительной диверсификацией и регионализацией его экономики, с
резким повышением удельного веса производств по выпуску разнообразной
конечной продукции.
Ломка сложившихся инвестиционных стереотипов потребует проведения
здесь активной социально-демографической политики по снижению
депопуляции: реализации программ не только закрепления ныне живущего
населения, но и его широкого привлечения из других регионов России и стран
СНГ (прежде всего «русскоязычных» беженцев). Такая программа «заселения»
восточных территорий с целью внутренне ориентированного «несырьевого»
развития может иметь не узкое региональное значение, а может явиться
важнейшей программой выхода из кризиса, открывающей реальные пути
оздоровления во всех сферах жизни страны (экономической, социальной,
межнациональной и т.д.) [10]. В качестве нового приоритетного направления
российской региональной политики могут стать программы внутренне
ориентированного несырьевого развития и массового заселения Сибири и
Дальнего Востока.
В свободном экономическом пространстве страны в наиболее
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благоприятном экономическом положении будут находиться (и во многом уже
сейчас находятся) столичные регионы. Роль же АР в случае ее неуправляемого
и неконтролируемого развития сведется только к сохранению и упрочению
своих сырьевых позиций, пусть теперь и на рыночной экономической основе.
Следовательно, она сохранит и упрочит низкие уровень и качество труда и
жизни основной массы их населения со всеми вытекающими негативными
последствиями не только для самих сибирских и дальневосточных регионов, но
и для России в целом.
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Summary
S.N. Sokolov. Problems and Prospects of Regional Socio-economic
Development of Asian Russia.
Some of the problems of socio-economic development of the Asian Russia are identified, the
prospects of its regional development are grounded. This requires a radical change of economic
course of the region and improvement of the geographical culture. The scheme of the concept of
optimal spatial-temporal organization of the productive forces of the Asian Russia are invited.
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С.П. Скороход, С.І. Сюткін

ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В статті розглядаються окремі аспекти демографічного прогнозування, зокрема
уподобання студентської молоді щодо майбутнього місця проживання, середнього віку
одруження, очікуваного рівня народжуваності, а також вплив матеріального становища
батьківської родини на кількість дітей в молодих сім’ях.

Постановка проблеми. Досить тривалий час в Україні спостерігається
зменшення чисельності населення як внаслідок зниження тривалості життя і
стрімкого падіння народжуваності, так і від’ємного сальдо міграцій. Ці
показники стали характерними ознаками демографічних процесів упродовж
останніх двох десятиріч, що дає підстави для висновку про наявність у країні
демографічної кризи. Оскільки запорукою збільшення чисельності населення в
майбутньому є демографічна поведінка сімей репродуктивного віку, було
вирішено провести експериментальне дослідження у вигляді анкетування серед
студентської молоді з метою з’ясування її демографічних установок.
Мета дослідження: геодемографічне прогнозування та пошук шляхів
виходу з демографічної кризи. Досягнення цієї мети передбачало проведення
анкетування
серед
студентської
молоді;
здійснення
порівняльної
характеристики місця народження респондентів та їхніх уподобань щодо
майбутнього місця проживання; дослідження впливу статевої ознаки на вік
одруження та очікувану кількість дітей у сім’ях опитуваних; з’ясування рівня
дотримання здорового способу життя студентами та його впливу на
репродуктивне здоров’я молоді; визначення провідних факторів, від яких
найбільше залежить кількість дітей у сім’ї; розробка системи заходів для
позитивного регулювання геодемографічної ситуації в регіоні.
Викладення основного матеріалу. В сучасному світі спостерігається
стрімка зміна пріоритетів суспільного розвитку, ускладнення соціальноекономічних умов життя, що веде до переоцінки життєвих позицій людей, а
також до нового бачення геодемографічних процесів та сімейних стосунків.
Виходячи з цього, постає ціла низка актуальних питань: «Що сьогодні визначає
геодемографічну поведінку населення, особливо сучасної молоді? Яке її
ставлення до шлюбу та бачення «ідеальної сім’ї»? Якою буде репродуктивна
поведінка молоді у майбутньому? Від яких факторів, на думку молоді, залежить
кількість дітей у сучасній сім’ї? Яких змін потребує демографічна політика
держави?» Для отримання відповідей на всі ці запитання були проведені
емпіричні дослідження на базі чотирьох ВНЗ Сумської області: Сумського
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державного педагогічного університету (СумДПУ) ім. А.С. Макаренка,
Української академії банківської справи Національного банку України (УАБС
НБУ), медичного інституту Сумського державного університету (СумДУ) та
Сумського національного аграрного університету (СНАУ). В анкетуванні брали
участь 800 студентів (по 200 осіб з кожного ВНЗ) віком від 16 до 25 років.
Анкета мала стандартну структуру і складалася з таких компонентів:
звернення, основної та демографічної частин. Запитання в ній були закритого,
напівзакритого та відкритого типу, а також пропонувалося подавати відповідь
за допомогою кількісної шкали (наприклад, ранжування факторів, що
впливають на очікувану кількість дітей у сім’ї). Фактори відтворення населення
в анкеті наводилися за джерелом [2].
Серед опитаних переважають респонденти жіночої статі (див. табл. 1),
особливо це помітно в студентському колективі педагогічного університету.
Таблиця 1
Статева структура респондентів (у %)
Вищий навчальний заклад
СумДПУ ім. А.С. Макаренка
УАБС НБУ
Медінститут СумДУ
СНАУ
Разом

Стать
жінки

чоловіки

73,5
72
67
61,5
68,5

26,5
28
33
38,5
31,5

Слід наголосити, що серед чотирьох ВНЗ найбільшу частку сільських
студентів має саме педагогічний університет (46%). Але за результатами
опитування більшість з вибіркової сукупності планує проживати в місті. Лише
невеликий відсоток молоді бажає повернутися в село (рис. 1).
Цікаво відзначити те, що 2,5% студентів СНАУ, які народилися і
проживають у місті, бажають у майбутньому переїхати до села. У медінституті
лише деякі сільські студенти хочуть повернутися додому (2%). Бажання
переїхати до села пояснюється обраною професією: одні мріють працювати у
сільському господарстві, а інші прагнуть підвищити рівень медичного
обслуговування у сільській місцевості.
За результатами анкетування всі студенти Сумського національного
аграрного університету в майбутньому планують мати власну сім’ю. За
підрахунками середній вік одруження респондентів цього університету
становить приблизно 25 років.
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Дещо інша ситуація спостерігається у СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Три
особи жіночої статі (1,5%) взагалі не планують виходити заміж. 3%
респондентів вже одружилися (вийшли заміж) у віці 19-22 років. Середній вік
одруження студентів-педагогів дещо нижчий, ніж в аграріїв, і сягає 24 роки.

Рис. 1. Порівняльна характеристика місця народження респондентів
та їхніх уподобань щодо майбутнього місця проживання
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У банківській академії середній вік одруження студентів такий самий, як і
в СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 100% студентської молоді УАБС НБУ вже
одружилися (вийшли заміж) або планують мати в майбутньому власну сім’ю.
Хоча середній вік планованого одруження опитаних у медінституті
респондентів такий самий, як і в СНАУ (25 років), але більша частка студентів
(57,5%) планують одружуватися у віці 25-30 років. Є студенти, котрі планують
створити власну сім’ю у 35 років (1% опитаних у медінституті СумДУ).
Порівняно з іншими ВНЗ цей інститут вирізняється найпізнішим віком вступу
до шлюбу. Це можна пояснити тривалим часом навчання студентів-медиків.
Більшість опитаних респондентів у період навчання проживають в
гуртожитку (рис. 2). Слід зазначити, що студенти, які вже одружені і мають
дітей, віддають перевагу спільному проживанню з батьками, що пояснюється
допомогою останніх у вихованні дитини. Молоді подружжя, які не мають поки
що дітей, бажають проживати окремо від батьків.
В середньому студентська молодь всіх чотирьох університетів планує
мати 2,06 дитини за все життя. Водночас серед опитаних в СНАУ виявилися
майбутні «рекордсмени», які бажають мати від 3 до 7 дітей (загалом майже 20%
масиву опитаних хочуть мати багатодітну сім’ю). В педагогічному університеті
дві респондентки назвали цифри 4 і 5 дітей відповідно. Перевагу багатодітним
сім’ям віддають особи жіночої статі. Цікаво, що прихильники багатодітних
родин ведуть здоровий спосіб життя і вважають психологічний та релігійний
фактори відтворення населення найвпливовішими.

Рис. 2. Місце проживання студентів у період навчання
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В УАБС НБУ навчається студент, який планує одружитися в 40 років і
бажає мати 10 дітей у власній сім’ї. Спочатку виник сумнів у достовірності
даної відповіді на запитання анкети, але перегляд ранжування факторів, від
яких, на думку респондента, залежить кількість дітей в родині, виявив, що
опитуваний поставив на перше місце релігійний фактор, а на друге –
психологічний. Отже, в даному конкретному випадку можна передбачити
потужний вплив певної конфесії, що підтримує високу народжуваність.
Репродуктивне здоров’я кожної людини залежить від багатьох чинників,
але його основою виступає здоровий спосіб життя. Повне дотримання
здорового способу життя умовно включає в себе: режим дня, збалансоване
харчування, фізичну активність, достатню тривалість нічного сну, невживання
алкоголю, наркотиків тощо [1]. Переважна більшість опитаних студентів ведуть
частково здоровий спосіб життя, лише мізерна частка вибіркової сукупності
взагалі не дотримується його принципів (рис. 3).

Рис. 3. Частка студентів, що дотримуються здорового способу життя
Щодо вибору факторів, від яких, на думку опитуваних, залежить кількість
дітей у сім’ї, то найбільшу перевагу студентська молодь віддає матеріальним
умовам життя (респонденти всіх чотирьох ВНЗ поставили цей фактор на перше
місце), зайнятості у суспільному виробництві, впливу соціально-економічних
потрясінь та психологічним аспектам (див. рис. 4).
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Цікаво, що більшість студентів, які планують мати власну багатодітну
сім’ю, сьогодні мають батьківські родини з достатком вище середнього рівня.
Натомість молодь, яка має низький матеріальний статус (як власний, так і
батьківської родини), планує мати лише одну дитину. Отже, можна
стверджувати, що матеріальне становище батьківської сім’ї прямим чином
позначається на кількості майбутніх дітей в студентських сім’ях.

Рис. 4. Ранжування факторів впливу на кількість дітей у сім’ї
Примітка: номер над кожним стовпчиком в діаграмі означає місце (ранг) даного фактору
відтворення населення з погляду його впливу на збільшення народжуваності (1 – найбільш
впливовий фактор, 9 – найменш впливовий)

Стосовно ж оцінки демографічної політики держави, то студентська
молодь вказує її найбільш ефективні заходи – покращення житлових умов
молодих сімей та пропозицію першого місця роботи для випускників ВНЗ.
Саме це, на думку респондентів, є основним пріоритетом для формування
нових багатодітних і міцних сімей.
В ході дослідження були встановлені деякі відмінності між особами,
котрі бажають мати багатодітну сім’ю, особливо між респондентами жіночої та
чоловічої статі. Цікаво, що 12,1% осіб жіночої статі порівняно з 6,4% чоловічої
(від загальної кількості опитаних студентів), планують у майбутньому мати від
трьох і більше дітей. Така різниця дає підстави стверджувати, що респондентки
мають більший рівень усвідомленості та сформованості почуття батьківства.
Саме ця ознака деяким чином впливає на коефіцієнт фертильності, який у осіб
жіночої статі становить 2,02. Найгіршими виявилися демографічні установки у
студентів СумДПУ ім. А.С. Макаренка (коефіцієнт фертильності – 1,98), а
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найкращими – у СНАУ (2,10). Останній факт опосередковано підтверджує
значну геодемографічну роль фактору урбанізації – як з позицій впливу на
народжуваність, так і на напрямок міграцій.
Висновки. Отже, отримані дані певною мірою є песимістичними. Для
досягнення стандартів хоча б простого відтворення населення треба, щоб
коефіцієнт фертильності перевищував 2,15. Сучасна молодь має дещо нижчі
демографічні установки.
Для стимулювання якомога більшої народжуваності серед молоді з боку
держави треба внести певні зміни в демографічну політику і реалізувати їх
якомога швидше. До цих змін можна віднести: збільшення кількості місць
працевлаштування для випускників ВНЗ, покращення житлових умов молодих
сімей, збільшення розмірів матеріальної допомоги при народженні дитини
(особливо – третьої та наступних), жорсткий контроль екологічної ситуації,
доступне та якісне медичне обслуговування населення, а також суттєве
поліпшення соціальної інфраструктури. Не слід забувати і про роль зовнішніх і
внутрішніх міграцій у регулюванні чисельності населення та його статевовікової структури, а також у забезпеченні господарського комплексу країни
якісними трудовими ресурсами.
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Summary
S.P. Skorohod, S.I. Siutkin. Geogemographic Guidelines od Students in
Sumy Region.
The article outlines some aspects of demographic forecasting, such as preferences of students
for the future residence, average age of marriage, expected birth rate and the impact of financial
status of parental family on the amount of children in young families.
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Є. В. Ігнатенко

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
«ІНФРАСТРУКТУРА»
В даній статті зроблена спроба розкрити зміст поняття “інфраструктура” на
основі аналізу вже існуючих підходів. Проводиться аналіз еволюції наукової думки щодо
розуміння сутності поняття «інфраструктура».

Постановка проблеми. Термін «інфраструктура» сьогодні широко
використовується в суспільно-географічних, економічних, логістичних
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дослідженнях в різних трактовках, через що існує певна невизначеність у тому,
який зміст вкладається у це поняття. Неоднозначним є питання, що саме
включати до переліку об’єктів інфраструктури. Окрім того, введення до
інфраструктури різних галузей ї їх складових приводить до різного трактування
даного поняття. В роботах окремих західних авторів в зміст ―інфраструктури‖
включаються всі соціальні послуги: законодавство, охорона здоров’я,
транспорт, зв’язок, енергетика, водопостачання, система меліорації тощо.
Аналіз
останніх
наукових
досліджень.
Проблеми
розвитку
інфраструктури прямо або опосередковано досліджували у своїх роботах
Абалкіна Л.І., Алаєв Є.Б., Бенсон Д., Голіков Н.Ф., Дронов В.П., Жамін В.А.,
Зінгер Х., Іваничка К., Йохімсен Г., Кларк Д., Краснопольський Б.Х.,
Красовський В.П., Маєргойз І.М., Маркс К., Маршалл А., Нурске Р., Пробст
А.Є., Рей Д.Р., Розенштейн-Родан П.Н., Самуэльсон П.Е., Симоніс Є., Сміт А.,
Уайтхед Д., Ульянов А.Д., Уотерс Д., Утьонков Н.А., Хватов С.І., Хейнман
С.А., Шипка Є., Шліхтер С.Б., Шотлер Є., Юрченко С.А.
Мета роботи заключається у спробі з’ясувати сутність поняття
―інфраструктура‖ як важливої суспільно-географічної категорії.
Викладення основного матеріалу дослідження Інфраструктура (від лат.
infra – нижча, під і structura – будова, розташування) – сукупність галузей
народного господарства, що обслуговують матеріальне виробництво,
невиробничу сферу і безпосередньо людину [2]. Термін ―інфраструктура‖
з’явився в будівельній справі і означав основу, фундамент, нижню будову. В
переносному значенні це слово стало позначати сукупність зовнішніх по
відношенню до розглянутого виробництва (галузі) споруд, а у військовій
термінології – допоміжних служб і систем. В авіації під інфраструктурою
розуміють сукупність наземних споруд – аеродром, ангари, майстерні, на
залізному транспорті – сукупність станційних і пристанційних споруд. Проте
спроби дати визначення даного терміну були ще в роботах вчених ХІХ ст. Одна
з них – в праці А.Сміта, де він наголошував необхідність створення «загальних
споруд та установ, необхідних для суспільного виробництва, але невигідних
для приватного капіталу». Друга – в роботі К. Маркса ―Капітал‖, в якій він
наголошував наявність матеріальних умов праці як невід’ємної складової
процесу праці: «Прямо вони не входять в нього, але без них він або абсолютно
неможливий, або може відбуватися лише у недосконалому вигляді. Прикладом
можуть слугувати…робочі будівлі, канали, дороги тощо» [3].
Немає єдиної думки щодо засновника терміну ―інфраструктура‖. Більшість
вчених вважають, що вперше застосував даний термін в економічних
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дослідженнях американський вчений П. Розенштейн-Родан (1955 р.). Згідно
Голікова А.П., термін «інфраструктура» вперше з’явився в працях А.Маршалла
(1910 р.) і Д.Кларка (кін. 40-х рр.). Вони встановили, що суспільні витрати на
виробництво товарів значно перевищують витрати індивідуальних виробників.
Різницю між цими витратами вони назвали «соціальним накладним капіталом»,
а ефект його присвоєння – «зовнішньою економією», тобто економією, яку
дістають через присвоєння корисного ефекту від діяльності інфраструктурних
галузей [2; 8]. В окремих працях крім П.Н. Розенштейн-Родана вказано на
німецького економіста Х. Зінгера, також поряд з П.Н. Розенштейном-Роданом
згадують, ще Р. Нурске [2; 8]. Юрченко С.А. авторами терміну
―інфраструктура‖ вважає А. Янгсона, поряд з Х. Зінгером та П.Н.РозенштейномРоданом [8].
Розглянемо основні підходи щодо визначення поняття «інфраструктура».
Так, П.Н. Розенштейн-Родан визначив інфраструктуру як комплекс умов, що
забезпечують сприятливий розвиток підприємництва в основних галузях
економіки та задовольняють потреби населення. Він виділив два основних
види: господарську (або виробничу) і соціальну інфраструктуру. Окрім того,
він виділяв в соціальній інфраструктурі так звану інституційну інфраструктуру,
маючи на увазі органи управління. На думку інших дослідників (С.А.Дебабова),
управління не є обслуговуючою системою і не може бути відірване від сфери
або галузі господарства, в рамках яких воно функціонує.
Пробст А.Е. визначає інфраструктуру як «фундамент для розвитку всіх
інших галузей господарства, як базу, що обслуговує і забезпечує їх
функціонування і розвиток, як базу для подальшого господарського освоєння
території і створення на ній відповідних виробничо-територіальних
комплексів». Він і ряд інших авторів включають до складу інфраструктури
також низку галузей матеріального виробництва (енергетика, будівництво та
ін.), які самі часто є профілюючими сферами територіально-виробничого
комплексу [3].
За Алаєвим Є.Б. «інфраструктура визначається як поєднання діючих
споруд, будівель, мереж та систем, що прямо не відносяться до виробництва
матеріальних благ, але необхідних як для самого процесу виробництва
(виробнича інфраструктура – транспорт, зв’язок, мережі енергопостачання,
водопостачання тощо), так і для забезпечення повсякденного життя населення
(соціальна інфраструктура – підприємства охорони здоров’я, освіти, культури,
побутового обслуговування» [1].
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Ульянов А.Д. і Хватов С.І. (1971 р.) до складу інфраструктури включають
споруди та об’єкти галузей, які забезпечують виробничо-технічну сторону
суспільного виробництва, але самі безпосередньо в ньому не беруть участь. До
неї вони відносять також «споруди, підприємства та установи, що в сукупності
створюють матеріальні та культурно-побутові умови для нормального життя
населення та сприяють залученню робочої сили в район».
Утьонков Н.А. (1971 р.) розглядає рівень розвитку інфраструктури в районі
як досить суттєвий момент для перспективного розвитку території і
безпосереднього впливу на сучасний рівень економічного і соціального
розвитку. Вільні потужності галузей інфраструктури, на його думку, –
важливий фактор розміщення нових промислових підприємств і розвитку міст.
Шипка Є. (1981 р.) приходить до висновку, що система інфраструктури в
цілому обслуговує людину як продуктивну силу, а продукція інфраструктури
спрямована на всебічне матеріальне, культурне, політичне задоволення потреб
людини – виробника всіх цих благ [5].
Хейман С.А. розглядає інфраструктуру матеріального виробництва як
«групу галузей, від яких у значній мірі залежить безперебійність і ефективність
всього суспільного виробництва в цілому. Сюди відноситься, передусім,
транспорт всіх видів – залізничний, водний, автомобільний, повітряний і
трубопровідний, зв’язок, матеріально-технічне оснащення і складське
господарство, а також галузі, пов’язані з обслуговуванням і управлінням
процесом суспільного виробництва».
Чернявський І.Ф. вважає, що поняття інфраструктури зводиться, головним
чином, до перерахування елементів, які, на думку авторів, входять в її сферу.
Переваги такого підходу в його простоті і доступності. Але, мабуть, одного
перерахування галузей, виробництва і об’єктів, що входять в інфраструктуру
буде недостатньо. Важливою є не тільки проста сукупність її складових частин,
але і та їх особливість, що характеризує інфраструктуру, як елемент
виробничих сил. При цьому, важливо враховувати у визначенні поняття даної
категорії весь комплекс ознак, що її характеризують.
Жамін В. визначає інфраструктуру як «інтегральний елемент виробничих
сил, що включає допоміжні галузі, види виробництв або види діяльності, що
обслуговують основне виробництво (виробнича інфраструктура), а також такі
галузі, підгалузі невиробничої сфери, які опосередковано пов’язані з процесом
виробництва (соціальна інфраструктура)» [7].
Проте не всі вчені однозначно сприймають визначення і використання
самого терміну ―інфраструктура‖ і пропонують своє бачення. Так, Дронов В.П.
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пропонував «розрізняти інфраструктуру (деяку частину фондів країни),
інфраструктурні роботи, тобто діяльність з її створення, ремонту і процес
експлуатації інфраструктури» та говорить про принцип багатоступеневості
побудови системи міждисциплінарних визначень даного терміну. «Трактування
інфраструктури як сукупності споруд, будівель і систем, тобто іммобільної
частини основних фондів – більш географічне. Для географів інфраструктура –
один з факторів територіального розвитку, розміщення функціонування
виробництва, територіальної організації суспільства. В цьому випадку основна
увага приділяється матеріально-технічним обслуговуючим елементам,
прив’язаних до певної території: дорогам, ЛЕП, інженерним мережам і т.д.
Інфраструктура при цьому активно впливає на спеціалізацію території, її
вигляд, умови життєдіяльності населення» [4].
В свою чергу Маєргойз І.М. пропонував взагалі замінити термін
―інфраструктура‖ на ―спільнофондову базу території‖ (або коротко
―спільнофондову базу‖), тобто систему просторово виражених елементів
матеріально-технічного характеру, що утворюють найбільш спільні передумови
господарювання на певній території (“територіальна спільнофондова
система”); характер і спосіб взаємодії елементів системи складають структуру
спільнофондової бази (“територіальна спільнофондова структура”). У
запропонованому Маєргойзом І.М. формулюванні маються на увазі: а) фонди
(основні, а не оборотні, які не можуть бути ні спільними, ні базовими); б)
фонди, які передусім у вигляді будівель, споруд, пристроїв, мереж і т.д.
―прикріплені‖ до землі як плацдарму всієї господарської діяльності на даній
території, тому вже з даної причини це в своїй основі територіальне поняття; в)
фонди загального (спільного) значення, в цьому сенсі базові, що займають своє
особливе місце в процесі всього виробництва – будь-яких його галузей, а також
і споживання. Елементи спільнофондової бази (або інфраструктури) не можна
змішувати ані з виробництвом матеріальних благ, ані з ресурсами;
спільнофондова база – проміжна ланка між ними, причому розуміються, в
першу чергу, так звані загальнонеобхідні або загальнотериторіальні ресурси –
трудові і природні (наприклад, вода або земля як плацдарм людської
діяльності), які необхідні всім галузям, а не ті види сировини, які потрібні тій
чи іншій галузі. Таким чином, найголовніша функція спільнофондової бази
зводиться до того, що вона – спільна, постійно необхідна передумова
матеріального виробництва і споживання, а також інших різних форм
суспільної діяльності на даній території [6].
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Всі перераховані автори сходяться на думці, що інфраструктура включає
об’єкти різних галузей народного господарства. Зазвичай в таких
інтерпретаціях інфраструктури є нечіткою межа між поняттями «транспорт» та
«інфраструктура», «комунальне господарство» та «інфраструктура».
Висновок
Таким
чином,
інфраструктура
має
міжгалузеве,
міждисциплінарне використання. Її роль полягає не тільки в тому, що вона
прискорює або уповільнює процеси суспільного виробництва і покращує умови
життя суспільства, але і в тому, що вона концентрує і матеріалізує результати
людських знань. Саме функціональна цілісність інфраструктури зумовлює її
роль як об’єкта досліджень, важливого для практичного життя. Наслідками
функціональної цілісності інфраструктури є властивості еластичності,
адаптивності та взаємозамінності. Вивчення інфраструктури як системи
орієнтоване на розкриття цілісності об’єкта, на виявлення різноманітних типів
зв’язків (історичних, територіальних та ін.) і зведення в єдину картину [5]. Таке
розуміння інфраструктури близьке до поняття абстрактної системи. Однак
поняття "інфраструктура" виникло раніше, ніж з’явився системний аналіз, і,
крім того, воно має свій конкретний історичний і просторовий зміст (виробнича
та соціальна інфраструктура). У сучасних умовах з’являються нові види
інфраструктури – інформаційна, екологічна, логістична, роль яких на даному
етапі розвитку суспільства зростає. Рівень розвитку інфраструктури впливає на
життя суспільства і хід суспільного виробництва і є для них зовнішнім
чинником розвитку. Після введення системного підходу в географію були
висловлені пропозиції ввести термінологічні зміни. Наприклад, Алаєв Е.Б.
вважав, що правильніше дане поняття іменувати не інфраструктурою, а
інфрасистемою, Маєргойз І.М. пропонував називати спільнофондовою базою
території. На нашу думку, «інфраструктура» досить вдале поняття, яке набуло
широкого використання у різних науках, тому малоймовірно, щоб термін
«інфраструктура» був замінений. Можливим є подальший розвиток і
ускладнення структури складових інфраструктури в умовах розвитку
постіндустріального інформаційного суспільства.
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Summary
Іgnatienko Y.V. Evolution of scientific attitudes on the nature of the concept
"infrastructure".
In this article attempt to clarify the meaning of "infrastructure" based on analysis of existing
approaches. The analysis of the evolution of scientific thought on understanding of the concepts of
"infrastructure".
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ, ЯК ВАЖЛИВОЇ
СКЛАДОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
За останнє десятиліття у світі все ширше починає розповсюджуватися
«індикаторне мислення». Необхідність інструментальної оцінки процесів, що відбуваються,
дати їм ретроспективний аналіз і спробувати зазирнути в майбутнє, вимагає формування
відповідних індикаторів і кількісних показників. Ці тенденції яскраво проявили себе в
концепції сталого розвитку. Індикатори сталого розвитку повинні використовуватися для
різних структур влади, осіб, що приймають рішення, широкої громадськості як своєрідний
барометр екологічного стану світу, країн і регіонів, процесів і тенденцій розвитку що
відбуваються в них.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Оскільки людство
є частиною природи, то його інтереси і потреби можна вважати такими, що не
суперечать інтересам і потребам розвитку природи, навпаки, розвиток людства,
опанування ним нових знань, отримання нових можливостей можна розглядати
як етапи природної еволюції. Однак, зазначене може бути справедливим лише
за умови дотримання людством певних правил поведінки в природі, які мають
базуватися на знанні законів розвитку природи. Існуюча на сьогоднішній день
теоретико-методологічна база не дає змоги чітко визначити науково
обґрунтовані межі, масштаби і напрями людського втручання в хід природних
процесів на планеті в цілому та в межах її окремих регіонів.
Аналіз попередніх досліджень. Сьогодні актуальним є вивчення взаємодії
суспільства і природи, пізнання законів, закономірностей цієї взаємодії,
механізмів їх дії, як основи для здійснення коеволюційних змін у природі й
суспільстві на шляху досягнення збалансованого розвитку на планеті. Цей
напрям найменш досліджений. Від ступеня повноти й успішності його
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теоретико-методологічного забезпечення залежать можливості успішного
вирішення завдання переходу до збалансованого розвитку в цілому. На
важливості вивчення і врахування законів взаємодії суспільства і природи
акцентував увагу академік М. М. Паламарчук [6]. Він сформулював основні
закони, закономірності:
1. Обмеженість самовідновлення природи, саморегулювання її змін під
впливом суспільства.
2. Закономірність взаємозумовлених ланцюгових змін компонентів
природи під впливом антропогенної діяльності.
3. Закономірність поєднання суспільних і природних елементів,
утворення цілісності.
У контексті реалізації завдань переходу до збалансованого розвитку
потрібне подальше ретельне дослідження цих законів, закономірностей,
відкриття нових та поглиблення уявлень про суть і механізми дії вже відомих,
як того потребують завдання створення надійного теоретико-методологічного
фундаменту концепції збалансованого розвитку.
Значна кількість вітчизняних вчених займалася вивченням цих питань,
зокрема: М.В. Багров, Б.В. Буркінський, В.В. Волошин, 3.В. Герасимчук, А.П.
Голіков, М.А. Голубець, І.О. Горленко, М.Д. Гродзинський, Б.М. Данилишин,
М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, В.П. Кухар, С.А. Лісовський, І.І. Лукінов, В.С.
Мішенко, О.С. Новоторов, В.І. Нудельман, В.І. Олещенко, Я.Б. Олійник, О.Г.
Осауленко, М.М. Паламарчук, В.М. Пащенко, С.І. Пірожков, О.М. Ральчук,
Л.Г. Руденко, М.Й. Рутинський, О.Г. Топчієв, А.Г. Шапар, В.Я. Шевчук, Ю.Р.
Шеляг-Сосонко, П.Г. Шищенко, Б.П. Яценко та інші.
В указаних наукових працях вміщено широкий спектр розробок з різних
аспектів збалансованого розвитку – як щодо проблематики сталого розвитку
України, так і щодо загальнотеоретичних проблем переходу людства до
збалансованого розвитку.
Формулювання цілей дослідження. Головною метою дослідження є
визначення основних критеріїв та особливостей розробки індикаторів сталого
розвитку.
Основний матеріал досліджень. Збалансований розвиток окремих
територій, регіонів різних рангів - основа забезпечення збалансованого
розвитку в масштабах усієї планети. Одним з важливих аспектів забезпечення
збалансованого розвитку є територіальний. Питання збалансованого розвитку
території розроблялися в Інституті географії НАН України ще на початку 90-х
років минулого століття [8]. У територіальному контексті забезпечення
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збалансованого розвитку є важливим на всіх рівнях – від локального до
глобального. На думку багатьох дослідників проблематики збалансованого
розвитку, зокрема М. Ф. Глазовського, різні просторові масштаби, особливості
природних та соціальних процесів, набір і співвідношення природних діючих
сил зумовлюють відмінність цілей, завдань і механізмів забезпечення
збалансованого розвитку на різних рівнях організації природно-соціальних
систем. У зв’язку з цим збалансований розвиток можливий на рівні біосфери в
цілому, окремої держави і, за сприятливої дії ряду факторів, на рівні окремих
держав [1].
Вести мову про можливість досягнення збалансованого розвитку на рівні
окремих регіонів чи країн світу можна лише за умови внесення певних часових
обмежень щодо терміну їх розвитку. Збалансований розвиток окремого регіону
чи країни (без забезпечення переходу до нього всього людства) можливий
тільки у відносно короткострокових часових термінах. При цьому чим
меншими будуть даний регіон чи країна, тим менші можливі періоди їхнього
відносно збалансованого розвитку. Реальний, довготривалий в історичному
вимірі перехід до збалансованого розвитку можливий лише за умови його
здійснення на глобальному рівні. Ось чому так важливо досліджувати природні
передумови, які мають визначити певні параметри, за межі яких не повинно
виходити людство, для того щоб забезпечити реальний перехід до сталого
розвитку.
Однак не слід переоцінювати можливості чи перспективи розрахунку за
допомогою формул та математичних методів характеристики ємності природи
нашої планети та її окремих регіонів. Виконати це завдання, враховуючи
унікальну складність даного об’єкта, практично неможливо. Тому мову можна
вести про обрахування певних параметрів індикативного порядку, однак вони
мають постійно конкретизуватися в міру накопичення знань про природу Землі.
Конче необхідно теоретично обґрунтувати й реалізувати механізм
співпраці всіх країн у досягненні збалансованого розвитку й балансу не лише
між економічним, соціальним та екологічним компонентами розвитку в
загальному сенсі, а й забезпечити такий баланс у міжнародних відносинах,
організувати спільні дії щодо досягнення цього балансу.
Важливою проблемою на шляху втілення концепції сталого розвитку є
формування системи індикаторів для кількісного та якісного оцінювання цього
складного процесу. Головні вимоги до вказаної системи вимірів – її
інформаційна ємність і адекватність представлення екологічної, економічної та
соціальної складової сталого розвитку. Розробка індексів і індикаторів сталого
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розвитку проводиться на всіх ієрархічних рівнях від локальних до глобальних.
У цьому напрямку зараз працюють як відомі міжнародні організації, так і
численні наукові колективи, але однозначного узгодження цієї системи
вимірювань поки що досягти не вдалося.
Сьогодні вже є спроби розробки індикаторів сталого розвитку, проекти
були розроблені на різних рівнях просторово-часової організації соціальноекономічних територіальних систем, а тим саме відрізняються один від одного.
Індикатори сталого розвитку це відповідні показники та критерії що
виконують своєрідний контроль за досягненням цілей сталого розвитку,
управління цим процесом, здійснюють оцінку ефективності використаних
засобів і рівень досягнення поставлених цілей [9].
При розробці системи індикаторів, як і в будь якому іншому процесі,
повинна бути чітка система послідовних дій. Запропонуємо наступну схему [5]:

Схема послідовності дій при розробці індикаторів сталого розвитку.
1. Початок – оформлення ідеї, підбір команди, підготовка необхідних
ресурсів, визначення необхідної підтримки, аналіз досягнутого, розробка
вдосконалень.
2. Визначення проблем – вибір шляху, розробка анкети для визначення
проблем, визначення цільової аудиторії і стилю проведення дослідження, аналіз
досягнутого, розробка вдосконалень.
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3. Розробка індикаторів – схема для розробки, критерії для розробки,
визначення методів консультування, аналіз досягнутого, розробка
вдосконалень.
4. Збір інформації – визначення джерел інформації, систематизація
результатів, аналіз досягнутого, розробка вдосконалень.
5. Комунікація – двосторонній процес, планування дій, особливості
взаємин з владою і бізнесом, аналіз досягнутого, розробка вдосконалень.
6. Дії – індикатори та дії, призначення розроблених індикаторів,
визначення планів на майбутнє.
Відповідно до цілей сталого розвитку індикатори повинні відображати
екологічний, економічний та соціальний аспекти, саме тому індикатори будуть
відображати економічні, екологічні і соціальні проблеми регіону дослідження.
Список індикаторів має відповідати наступним критеріям [5]:
 Надійність (отриманих даних)
 Значущість (для жителів)
 Вимірність (можливість отримати кількісні оцінки)
 Повторюваність (можливість регулярно оновлювати дані)
 Доступність (інформації про індикатор)
 Регулярна доступність (кожен рік або кожні 2 роки)
 Легкість здійснення і фінансова доступність
 Швидка вживаність
 Ефективність при використанні
 Доступність для розуміння широкого загалу
Будь-яка система індикаторів сталого розвитку регіону повинна
враховувати світовий досвід щодо створення індикаторів і використовувати
наявний досвід і обов’язкові до використання індикатори своєї держави. Однак,
поряд з цим, повинні враховуватися особливості і потреби самого регіону, його
соціально-економічну спрямованість і спеціалізацію, найбільш гострі
екологічні проблеми. При цьому краще використовувати проблемний підхід та
відбір ключових факторів [9]. Вони більш орієнтовані на вирішення
регіональних проблем і зручні для побудови місцевих систем індикаторів. У
зв'язку з цим потребують додаткового вивчення можливі загрози
збалансованому розвитку людства та боротьба з ними. З цих позицій до
найактуальніших слід віднести такі, що пов'язані з екологічною безпекою як
умовою і вимогою забезпечення збалансованого розвитку, вивченням суті
даного поняття та обґрунтуванням теоретичних і практичних аспектів його
забезпечення на глобальному, регіональних та локальних рівнях, розробленням
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та реалізацією механізму міжнародної взаємодії щодо забезпечення екологічної
безпеки та збалансованого розвитку.
Висновки. Важливість індикаторів сталого розвитку полягає в тому, що
вони забезпечують інтеграцію наукових розробок і обґрунтувань з конкретними
типами управлінських рішень, запланованих органами влади для цілей
територіального управління. Від вибору науково обґрунтованих та точних
індикаторів багато в чому залежить і ефективність досягнення поставлених
цілей. При обробці концептуальних положень стратегії сталого розвитку
можуть, і застосовуються різноманітні індикатори. Очевидною вимогою
сьогодення є удосконалення та узгодження між державами світу основних
методичних підходів до розробки програми дій щодо концепції сталого
розвитку. Зрозуміло, що сталий залишається лише політичним лозунгом до того
часу, поки не будуть розробленні та не почнуть реалізовуватися науково
обґрунтовані програми щодо збалансованого, екологічно врівноваженого
виробництва, гармонійного вирішення екологічних та економічних завдань. З
цією метою потрібно вдосконалювати й ширше застосовувати економічні
інструменти та механізми стимулювання щодо збереження і відтворення
навколишнього середовища, запровадження екологічно чистих технологій, а
також принципів сталого розвитку.
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Summary
Belik E.V. Formation of a system of indicators, as an important component
of the concept of sustainable development of the region.
Over the last decade in the world are increasingly starting to spread «indicator of thinking».
The need for instrumental evaluation of the ongoing processes, to give them a retrospective analysis
and try to look to the future require the formation of appropriate indicators and metrics. These
trends clearly manifested themselves in the concept of sustainable development. Indicators of
sustainable development should be used for various power structures and decision-makers, and the
General public as a kind of barometer of the ecological condition of the world, countries and
regions, the processes and tendencies of development occurring in them.
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IІІ. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ
УДК 911.3 : 796.5

Г. Ю. Сидоренко

ВІРТУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: КІНЕЦЬ ТРАДИЦІЙНОМУ ТУРИЗМУ?
Стаття присвячена одному з видів туризму – віртуальному. Робота представляє
собою опис віртуального туризму, сильних і слабких сторін, а також порівняння даного
виду туризму із традиційним.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день інформаційні технології
проникають углиб людського життя, змінюючи його, і туризм не є винятком.
Під впливом новітніх технологій можна подорожувати, знаходячись вдома чи
на роботі, і, навіть, не витрачати на це гроші. Чи означає це, що віртуальний
туризм може витіснити традиційний?
Мета дослідження: вивчити специфічні риси віртуального туризму і
відповісти на поставлення вище питання.
Викладення основного матеріалу. У сучасному суспільстві, під впливом
процесів глобалізації і технологічного розвитку, виникає новий вид туризму,
новий простір для відвідування – віртуальний. Згідно із Stephen Wearing,
віртуальний туризм – це вид туризму без подорожі, подорож без фізичного
переміщення – переміщення, яке відбувається в уяві, а дестинація знаходиться у
зображенні, а не у географічній локації [4]. Віртуальний туризм надає туристам
можливість подорожувати, використовуючи інформаційно-комунікаційні
технології (комп’ютери, телефони тощо). Згідно із Dimitrios Buhalis ІКТ
(інформаційно-комунікаційні технології), які використовуються у сфері
туризму, включають: апаратне забезпечення (наприклад, механічні та
електронні пристрої), програмне забезпечення та комп’ютерні мережі [1]. У
віртуальному світі зовнішнє відображення відбивається не тільки на екрані, а й
у знаннях і досвіді. Адже відвідувачі віртуальної реальності можуть за
допомогою аудіовізуальних способів спілкуватися з іншими онлайнмандрівниками, пізнавати нову інформацію тощо [2]. Віртуальний туризм є
досить різностороннім і включає наступне: звичайне відвідування сайтів з
фотографіями, статтями та відео, стеження за онлайн-щоденниками, участь у
віртуальних турах (прогулянка по місту чи музею) або занурення у віртуальні
світи («віртуальні реальності») [3]. Віртуальному туризму характерні наступні
особливості:
 подолання меж часу і простору (світ представлений поза часом і
простором, віртуальний туризм дає можливість для відвідувачів
з’являтися в одній частині світу, знаходячись фактично в іншій);
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 інтерактивність (мається на увазі комунікація між людьми і комп’ютерами. Віртуальний туризм використовує різноманітні датчики для
взаємодії із багатовимірним інформаційним простором);
 високі технології (віртуальний туризм є результатом поєднання туризму з
інформацією і технологіями віртуальної реальності, а отже даний вид
туризму не може існувати без високих технологій);
 економія (віртуальний туризм робить подорож дешевшою);
 різносторонні відчуття (можливість відвідувачів віртуальних турів, світів
сприймати зображення, звуки, отримувати досвід та інші складові
сприйняття) [2].
Віртуальний туризм має сильні сторони, так точно, як і обмеження.
Віртуальний туризм робить подорож більш простою і доступною. Набагато
дешевше здійснити віртуальний тур, ніж придбати квиток (на літак, потяг,
автобус тощо) та оплатити готель. Більш того, туристам не треба більше
витрачати ані гроші, ані час на отримання візи. Крім того, віртуальна подорож є
більш безпечною: для туриста, якщо він хоче відвідати небезпечне місце
(території військових дій, надзвичайних ситуацій тощо), і для екологічного
стану середовища (віртуальний турист не забруднює природне середовище).
Іншою позитивною стороною віртуального туризму є комфортабельність:
набагато зручніше здійснювати подорож сидячи у кріслі, аніж провести 15
годин у літаку. Турист також може контролювати час, коли йому зручніше
підключитися до віртуально світу, зробити паузу чи передивитися повтор. Але
найбільшою перевагою є те, що люди, які ніколи б не змогли подорожувати у
реальному світі (люди з обмеженнями, похилого віку, важкохворі, бідні),
можуть здійснити подорож за допомогою віртуального туризму. Постає
запитання, чому ж даний вид туризму повністю не замінить традиційний?
По-перше, віртуальний туризм не в змозі забезпечити усіма п’ятьма
відчуттями (запах, дотик, смак, звук і зорове сприйняття) одночасно так, як
традиційні види туризму. У віртуальному туризмі акцент робиться на
візуальному сприйнятті, в той час, як для багатьох людей важливим є відчувати
на дотик. Більш того, «картинка» у віртуальному просторі (навіть, якщо мова
йде про 3D зображення, де передається не тільки колір, а й об’єм) не є
стовідсотково ідентичною тому, що люди спостерігають насправді, коли
перебувають в тому чи іншому місті подорожі. До того ж є різниця між
віртуальним і традиційним туризмом з точки зору емоційного сприйняття.
Безумовно, емоції (радість, здивування тощо) присутні в обох випадках, але
емоційний рівень – різний. Прикладом може бути сафарі-тур по Африці, або
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політ на повітряній кулі, де реальний турист, окрім позитивних емоцій, може
відчувати страх висоти, смерті чи травмування. В той же час віртуальний
турист може бути враженим, задоволеним, але точно не замислиться про
можливість власної загибелі чи ушкодження.
Висновки. Віртуальний туризм – це вид туризму, за допомогою якого
люди, використовуючи високі технології, здійснюють подорожі до різних країн,
атракцій або новостворених світів, але не у реальному просторі, а у
віртуальному (уявному). Маючи багато сильних сторін: здешевлення подорожі,
відсутність візових формальностей, економія та керування часом тощо,
віртуальний туризм характеризується певними обмеженнями, які лімітують
його можливості. Саме тому віртуальний туризм не в змозі замінити реальний
(традиційний) туризм, і є лише додатком, що розширює туристичні можливості,
дестинації та аудиторію. Проте не виключено, що це лише питання часу.
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Summary
G.Y. Sydorenko. Virtual Tourism: The end of the traditional tourism?
The article is about a quit new type of tourism – virtual. This work presents a description of
virtual tourism, its advantages and limitations as well as a comparison with a traditional tourism.
The purpose of the article is to explore selected type of tourism and answer the question if virtual
tourism can replace the traditional one.

УДК 913 (477.44): 338.48

Г.В. Чернова

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ВІННИЧЧИНИ
У статті розглядаються особливості та перспективи розвитку ресторанного
господарства Вінницької області. Виявлені територіальні відмінності у забезпеченні
підприємствами ресторанного бізнесу у межах регіону, розглянуті нові ефективні стратегії
розвитку підприємств галузі на прикладі кейтерингу.

Постановка проблеми. Виникнення суспільно-організованих форм
задоволення потреб людей у харчуванні поза домом сягає глибоким корінням у
минуле. Виникнувши в епоху феодалізму, усуспільнення процесу приготування
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їжі набуло масового поширення в капіталістичний період. До певного етапу
розвитку продуктивних сил задоволення особистих потреб у харчуванні
відбувалось у рамках сім’ї, домашнього господарства. З часом задоволення
зростаючих потреб тільки особистою працею, на основі особистого
домашнього господарства, стає неможливим. Так, відбуваючи з дому в багатоденну подорож, людина в дорозі, природно, відчувала потребу не тільки в
транспортних засобах і помешканні, а й у харчуванні. Спочатку такого роду
послуги мали випадковий характер, але з часом надання послуг з організації
харчування стає основним заняттям певної частини населення. Таким чином,
виділяється галузь діяльності, основним завданням якої є організація
харчування людей за межами своєї оселі (за місцем роботи, навчання,
відпочинку, під час подорожі) – ресторанне господарство.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результати досліджень
різних аспектів розвитку ресторанного господарства в Україні широко
висвітлені у працях вітчизняних науковців, зокрема: О.І.Кочерги,
Н.В.Смірнової, Н.О.П’ятницької, М.І.Пересічного, І.В. Скавронської та інших
вчених [2,3,4]. Разом з тим зазначимо, що трансформації в економіці України
протягом останнього десятиріччя XX ст. обумовили суттєві зміни в
ресторанному господарстві, що до цього часу ще не були детально вивчені.
Аналіз сучасного стану ресторанного господарства в регіонах України, а також
виявлення основних галузевих проблем дозволять, з одного боку, визначити
можливі перспективи, а, з другого – сформувати ефективну стратегію розвитку
ресторанного господарства.
Метою нашого дослідження є виявлення особливостей та перспектив
розвитку підприємств ресторанного господарства Вінницької області та аналіз
результативності їх діяльності в сучасних умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу. Ресторанне господарство в Україні
представлене двома соціально-економічними формами: платного харчування і
безкоштовного або пільгового харчування. Платне харчування здійснюється
через мережу підприємств ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани,
бари та ін.), що входять в систему державної або приватної торгівлі.
Безкоштовне або пільгове харчування виробляється за рахунок суспільних
фондів споживання в різноманітних соціально-культурних закладах – лікарнях,
санаторіях, будинках відпочинку, профілакторіях, дитячих садах, яслах і т. д.
Підприємства ресторанного господарства є підприємствами ринкового
типу. Їхня господарсько-оперативна діяльність базується на державній та
приватній власності. Через їхню мережу реалізується частина грошових доходів
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населення. Підприємства ресторанного господарства мають за мету крім
одержання прибутків, більш повне задоволення постійно зростаючих потреб в
продуктах харчування [2].
Отже, ресторанне господарство регіону та України загалом являє собою
сукупність підприємств, об'єднаних по ознаці однорідності продукції, що
виробляється; сировини, що споживається; характеризується спільністю
організації і технології виробництва, матеріально-технічної бази і форм
обслуговування споживачів.
На сьогодні ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових
індустрії гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із
засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого – середовищем із
високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із
найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства
ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та
за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Всі заклади та
підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності.
Основу
функціонально-компонентної
структури
ресторанного
господарства Вінниччини складають їдальні, їх частка становить 69,3%, також
слід відмітити значення кафе (25,5%), ресторанів (14,8%) та барів (3,6%).
Найбільша кількість їдалень розміщена в межах Вінницького,
Хмільницького, Тульчинського та Могилів-Подільського районів, їх кількість в
порівнянні з 2010 р. збільшилася. Кафе як найпопулярніший тип закладу займає
вагоме місце у ресторанній індустрії багатьох районів області. Найбільша
кількість кафе представлена в м. Вінниця та Вінницькому районі (60 одиниць),
також в Гайсинському та Могилів-Подільському районах. В розрізі районів
спостерігається тенденція до розміщення даних закладів в районних центрах
або селищах міського типу. Також у області функціонують кафетерії. Вони
організовуються переважно при великих продовольчих і універсальних
магазинах. Призначені кафетерії для продажу і споживання на місці гарячих
напоїв, молочнокислих продуктів, бутербродів, кондитерських виробів та
інших товарів, які не потребують складного приготування.
Ресторани Вінниччини організовують обслуговування бенкетів різних
видів, тематичних вечорів та надають додаткові послуги населенню області
(офіціант вдома, прокат столового посуду, доставка замовлень додому тощо). В
області наявні райони, де відсутній даний тип закладу, найбільша ж кількість
ресторанів розміщена у Вінницькому районі разом з м. Вінниця (10) та
Хмільникському (4). Найпопулярнішими ресторанами Вінниці є «Дубовий
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гай», «Стара Вінниця», «Старий замок», «Європа», «Буржуй», «Версаль» тощо.
Частка барів у структурі ресторанного господарства є незначною (3,6%),
найбільша їх кількість розміщена у Вінницькому, Літинському та
Тульчинському районах.
Сьогоднішня ситуація на ринку говорить про тенденції і перспективи
розвитку фаст-фудів в нашій області в найближчих пару років. Даний сегмент
ринку перспективний з точки зору залучення клієнтів, його ненасиченості і
швидкої окупності капіталовкладень. Фаст-фуд і дорогий ресторан, рівні по
кількості посадочних місць, не сильно різняться в аспекті капіталовкладень,
проте фаст-фуд окупається значно швидше через більшу кількість відвідувачів.
В основному розвинені фаст-фуди у м. Вінниця, де представлені такі торгові
марки: McDonald's, Піца Челентано™, Картопляна Хата™, Печена Картопля,
Єврохата.
Станом на 1 січня 2012 р. в області нараховувалось 1115 об’єктів
ресторанного господарства (РГ) на 79,6 тис. місць. Протягом 2005 – 2011 рр.
мережа скоротилась на 277 одиниць (на 21,2 %), число посадкових місць – на
14,5 тис. місць. З одного боку, це може свідчити про спад у розвитку
ресторанного господарства області, а з іншого, про ситуацію, що склалась на
ринку в результаті економічних трансформацій та неспроможності певних
суб’єктів господарювання «вижити» у складних умовах жорсткої конкуренції.
Якщо ж говорити про спад, то доцільно з’ясувати з чим це пов’язано.
Насамперед це ринкові перетворення, що супроводжуються зменшенням
грошових доходів. А також незадовільна демографічна ситуація: від’ємний
приріст населення та інші чинники. У області зменшується кількість
потенційних споживачів продукції та послуг мережі ресторанного
господарства.
При дослідженні також встановлено, що в містах і міських поселеннях
області обсяг мережі РГ скорочувався дещо швидше ніж у сільській місцевості.
Якщо в переважній більшості районів кількість об’єктів стала меншою, ніж
була, то в деяких районах вона є незмінною або дещо збільшилась (Барський,
Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Козятинський райони). Зменшення
мережі відбулось головним чином за рахунок здачі об’єктів в оренду фізичним
особам. Найвища забезпеченість населення мережею ресторанного
господарства (на 10 тис. осіб) спостерігається в Теплицькому,
Погребищенському, Оратівському, Могилів-Подільскому та МурованоКуриловецькому районах.
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Кількість місць в об’єктах ресторанного господарства Вінницької області
протягом останніх десяти років теж зменшилася, на сьогодні найбільше таких
місць в м. Вінниця, Бершадському, Шаргородському та Вінницькому районах.
Найменша кількість місць в Тростянецькому, Козятинському, Крижопільскому
та Тиврівському районах.
Сфера ресторанного господарства перебуває під впливом як негативних,
так і позитивних тенденцій властивій ринковій економіці. Визначивши рівень
розвитку ресторанного господарства (Rі) районів Вінниччини, слід відзначити,
що для області властиве явище «тяжіння до центрів» — чим більше і
потужніше центральне місто (ядро) району, тим вищий рівень розвитку
ресторанного господарства та тим кращою є організація процесу
обслуговування населення. Насамперед це стосується Вінницького (Ri=0,89),
Погребищенського (Ri=0,80), Хмільницького (Ri=0,92), Теплицького (Ri=0,89)
та Могилів-Подільського (Ri=1,04) районів.
Ресторанне господарство є важливим сектором економіки, який бере
безпосередню участь у процесі суспільного відтворення, задовольняючи
потреби у харчуванні та наданні послуг населенню. В умовах ринкової
економіки виникає необхідність пошуку нових та ефективних стратегій
розвитку підприємств ресторанного господарства. Одним з таких інноваційних
напрямків є розвиток кейтерингу. Кейтеринг (англ. catering – постачання
продуктів, громадське харчування) – це ресторанне обслуговування заходів на
природі або в приміщеннях, які не є ресторанами [1].
В Україні кейтеринг як вид ресторанного бізнесу почав формуватися в
середині 1990-х рр. На сучасному етапі обсяг ринку кейтерингових послуг в
країні оцінюють в 2 млн. дол. на рік. У Вінницькій області кейтерингом
займаються переважно підприємства обласного центру. Гідними прикладами
високоякісного кейтерингу у місті виступають такі компанії, як «City
Кейтерінг», «Смачний їжак», «Спорт-Тайм», «Prime», «Беатріче» тощо.
Найбільш популярними серед вінничан є корпоративний кейтеринг і такий його
вид, як приготування їжі в приміщенні і споживання за його межами
(переважно доставка готових обідів в офіси). Крім цього, сьогодні на
Вінниччині використовують як дрібний, так і великий кейтеринг. Дрібний
кейтеринг – це будь-яке постачання їжі за межі місця приготування, тобто
кухні. Під великим кейтерингом розуміють організацію бенкетів та фуршетів,
для яких середня вартість замовлення становить 150-200 грн. на людину, а
кількість учасників – 50 осіб і більше.
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Конкуренція на ринку великого і дрібного кейтерингу Вінниччини зараз
невелика і йому є куди зростати, оскільки тенденція частих замовлень їжі за
межі підприємства харчування з’явилася досить недавно, хоча у всьому світі
такий вид обслуговування вже досить популярний.
Висновки. Таким чином, ресторанний бізнес є однією із найбільш
значущих складових індустрії гостинності. У всьому цивілізованому світі він є
одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та
підприємства області ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію
ринку; за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції
та послуг.
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Summary
Chernova G.V. Features of Development of Restaurant Economy of
Vinnytsia Region.
The features and prospects of restaurant economy development of the Vinnytsya region are
examined in the article. The territorial differences in providing of restaurant business enterprises
within the limits of region were found out, the modern tendencies of production organization were
considered on the example of catering.
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ІV. ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ
УДК 551. 453.8

В.В. Чайка, Л.Г. Москаленко

К ВОПРОСУ О ТЕКТОНИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ БАССЕЙНА
СРЕДНЕГО ПСЛА
Приведен анализ тектонической изученности бассейна среднего Псла. Сравнительный
анализ тектонических условий сопредельных территорий дает основания предполагать
наличие локальных тектонических структур, обуславливающих морфогенетические
процессы в бассейне среднего Псла.

Постановка
проблемы.
При
исследовании
современных
морфогенетических процессов необходимо учитывать ведущий фактор, а
именно, тектоническое строение и, особенно, неотектонические процессы.
Собственно тектонического картирования в бассейне среднего Псла не
проводилось. Систематизация имеющихся опубликованных данных позволит
объяснить некоторые морфогенетические особенности на исследуемой
площади и сделать прогноз о наличии локальных тектонических структур в
бассейне среднего Псла и сопредельных территорий.
Цель исследования. Систематизировать результаты изученности
тектонического строения бассейна среднего Псла и попытаться объяснить
некоторые морфологические особенности речной долины среднего Псла
тектоническими условиями. А именно: Псел, в целом, имеет направление
течения на территории Сумской области согласующееся с рельефом и
залеганием пород. Однако в направлении течения реки и строении речной
долины имеются особенности, опровергающие общие закономерности.
Учитывая изменения в направлении течения реки можно условно, для удобства
рассмотрения, выделить в долине Псла в пределах области (бассейн среднего
Псла) участки: северный – от государственной границы до г. Сумы
включительно, центральный – от северного участка до села Межиричи и
южный – от центрального участка до границы с Полтавской областью.
Изложение основного материала. Государственными бюджетными
организациями периодически проводится плановое доизучение геологического
и геоморфологического строения территорий масштабов 1:200000 и 1:50000. В
комплексе с этими работами изучается и тектоническое строение. Эти
материалы являются секретными или маркируются грифом для служебного
пользования и широкой огласке не подлежат. Информационные бюллетени
дают лишь представление о проведенных работах, однако, не содержат
конкретного фактического материала о тектоническом строении территорий, в
том числе и бассейна среднего Псла.
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Весомый вклад в изучение тектонического строения бассейна верхнего
Псла внесен выдающимися геологами и геоморфологами. А.П.Карпинский
(1883, 1894), А.П. Павлов (1887, 1889) пришли к выводу, что направление
течения рек и, особенно, их параллелизм обуславливаются тектоническими
причинами.
В настоящее время доказано, для многих крупных равнинных рек,
совпадение направления речных долин с простиранием осадочного чехла и
кристаллического фундамента. Причем, при переходе с одной структуры на
другую реки резко меняют направление. Этот факт позволил предположить, что
«все значительные изменения направлений речных долин обусловлены
тектоническими причинами» [3].
В научных публикациях, касающихся тектонического строения
территорий, рассматриваются большие площади, такие как ВосточноЕвропейская равнина или левобережье Днепра.
Наиболее подробная характеристика тектонических структур в бассейне
Псла представлена в работах Бондарчука В.Г (1983), Геренчука К.И. (1960),
Грубрина Ю.Л. (1957, 1960), Маринича А.М. (1963), Трипольской М.И. (1983).
Следует отметить, что тектоническое строение в этих работах освещается на
уровне тектонических структур первого, второго и третьего порядков.
Отмечаются некоторые особенности в строении речной долины, главным
образом в нижнем течении Псла [5], или обращается внимание на
специфическое изменение направления течения среднего Псла с
предположением наличия тектонических структур, обуславливающих
направление течения реки [2]. При рассмотрении развития речных долин,
Восточно-Европейской равнины оговариваются тектонические нарушения как
необходимое условие для заложения речной долины и отмечается
приуроченность речных систем к отрицательным тектоническим структурам–
синеклизам [3].
Данные о неотектоническом строении Украины опубликованы в
Национальном атласе Украины в 2007 году. Карты масштаба 1:4000000 дают
лишь
общее
представление
о
масштабности
и
направленности
неотектонических движений в бассейне среднего Псла [1, с. 120-122].
Наиболее полно изучено тектоническое строение борта ДнепровскоДонецкой впадины. Геофизические данные, полученные в процессе разведки
месторождений нефти и газа, позволили установить наличие локальных
тектонических структур и глубинных разломов меньшего порядка, чем
линиаменты первого порядка. К сожалению, эти данные касаются только самой
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крайней (южной) части бассейна среднего Псла. Например, Синевская
солянокупольная структура в долине р. Грунь отклоняет русло реки близ с.
Синевка, а русло р. Хорол близ районного центра Липовая Долина четко
маркирует локальную структуру [1, с. 120-122].
Для типичных равнинных рек характерен классический дендровидный
рисунок гидросети и асимметрия речной долины. Долины рек расширяются и
выполаживаются по мере приближения к базису эрозии. Притоки подходят к
реке под острым углом и имеют более крутой продольный профиль. Псел в
этом отношении не должен быть исключением.
Правосторонняя асимметрия долины среднего Псла нарушается на
отдельных участках, где хорошо развита правобережная пойма (с. Бишкинь и
др.). Такого рода отклонения вызываются, обычно, меандрированием реки. В то
же время, они могут прямо или косвенно указывать на определенные
тектонические нарушения при однородности литологического строения.
Долина реки Псел, в основном, располагается между двумя линиаментами
первого порядка. В среднем своем течении она пересекается аналогичным
линиаментом северо-восточного простирания. Здесь русло реки резко
отклоняется от юго-западного простирания речной долины на восток,
практически перпендикулярно направлению понижения рельефа и падения
горных пород, делает большую пологую дугу. В северной части бассейн
среднего Псла ограничивается линиаментом первого порядка северо-западного
простирания непосредственно на государственной границе. Аналогичная
картина наблюдается и на выходе р. Псел из Сумской области. Линиамент
первого порядка северо-западного простирания параллелен оси ДнепровскоДонецкой впадины и пересекает линиаменты первого порядка северовосточного простирания и саму долину Псла под углом 90º [1, с. 120].
Суммарные амплитуды неотектонических движений Земной коры в
бассейне среднго Псла составляют 200 м. За пределами зоны
гяциодинамических деформаций по линии Барановка (микрорайон г. Сумы) – с.
Битица скорость неотектонических движений равнялась нулю. В районе сел
Бишкинь – Курган составляла 2мм/год. [1, с. 120]. Именно в этом месте
направление течения Псла резко отклоняется от общего юго-западного
направления речной долины среднего Псла и река течет с востока на запад.
Ниже по течению, в районе с Межиричи, русло реки поворачивает под углом
близким к прямому, и река течет на юго-запад.
Тектоническое строение сопредельных территорий – долин рек Ворскла и
Сула – аналогично тектоническому строению бассейна Псла. Все три притока
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Днепра в южной части Сумской области проложили свои русла в мощном
осадочном чехле, верхние слои которого моноклинально наклонены на югозапад. В строении фундамента также не наблюдается принципиальных отличий.
Склон Воронежской антеклизы на самом юге Сумской области переходит в
борт Днепровско-Донецкого авлакогена. Направление течения Псла и Ворсклы
сходны. Ворскла, как и Псел имеет в среднем своем течении в пределах
Сумской области широтное простирание русла. Как и у Псла широтное
направление течения сменяется на юго-западное. Причем, как и у Псла, поворот
реки контролируется увеличением скорости неотектонических движений [1, с.
120]. Линия же, соединяющая коленообразные изгибы рек Псел и Ворскла,
параллельна оси Днепровско-Донецкой впадины.
Река Сула протекает западнее Псла. Русло р. Сула в верховье имеет почти
широтное простирание, которое не согласуется с общим понижением рельефа и
падением осадочного чехла на этом участке. Направление течения реки Сулы
изменяется на юго-западное близ соляного купола (г. Золотуха). Здесь р. Сула
огибает диапировую складку. Долина Сулы, как и долины крупных правых
притоков Псла, впадающих в Псел в Полтавской области (Хорол и Грунь),
находится в ледниковом районе. Более того все эти рекн текут в одинаковых
геоморфологических условиях: по эрозионно – аккумулятивной сильно
расчлененной равнине в пределах плиоценовых террас. [6]. Но, притоки Псла,
берущие начало очень близко от верховий Сулы направлены по падению
горных пород осадочного чехла в направлении понижения рельефа.
Направление р. Сула до г. Ромны не объясняется тектоническими условиями:
изолинии глубины погружения фундамента ориентированы с северо-запада на
юго-восток в бассейнах Ворсклы, Псла и Сулы. Анализ неотектонических
движений также не вносит ясности [1, с. 120-122].
Объяснить широтное направление течения Сулы (до г. Ромны), которое
радикально отличается от направления течения рек Грунь и Хорол без учета
тектонических особенностей можно, наверное, снятием статической
ледниковой нагрузки (Днепровский ледник).
В непосредственной близости к наиболее раздробленной части борта ДДВ
имеющей самое сложное тектоническое строение вышеназванные реки имеют
одинаковое направление, согласно понижению рельефа, осадочного чехла и
поверхности фундамента платформы.
Выводы. Неотектонические движения корректируют современный
морфогенез. Детальное изучение тектонического строения территории бассейна
среднего Псла даст возможность восстановить условия формирования речной
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долины, что, в свою очередь, позволит сделать прогноз морфогенетических
условий, определяющих экологию ландшафтов.
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Summary
V. V. Chaika, L. G. Moskalenko. To the question about the tectonic structure
of the basin of pool the river Psel.
The analysis of tectonic studied of is resulted. The comparative analysis of tectonic terms of
contiguous territories grounds to suppose the presence of local tectonic structures, explaining
morphogenetic processes in the pool of the river Psel.
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V. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
УДК 378.147: 91

М.Г. Криловець

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ФОРМУВАННІ
ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ
Стаття присвячена проблемі використання інтерактивних форм і методів при
формуванні палеонтологічних понять у навчальному процесі. В результаті аналізу науковометодичної літератури уточнено сутність понять «інтерактивне навчання», виділено
умови використання інтерактивних форм і методів для формування професійної
компетентності майбутніх педагогів.

Постановка проблеми. Вища школа, як складова професійно-освітньої
системи, знаходиться в руслі глобальних проблем, стоїть на порозі
трансформації соціальних цілей і функціональних характеристик в умовах
становлення ринкових відносин. Реформа вищої школи покликана вирішити
ряд таких проблем і протиріч, як невідповідність змісту, форм і методів
освітньої та професійної діяльності проблемам сучасного стану науковотехнічного прогресу. Саме від професійного рівня готовності майбутнього
вчителя географії залежить якісне виконання завдань, які постали перед
географічною освітою й системою виховання підростаючого покоління.
Формування мети (завдання). Для підвищення ефективності
навчального процесу педагог повинен не лише знати правила організації
інтерактивного навчання, але й розуміти його сутність, знати позитиви і
недоліки, вміти передбачати бажані результати не лише у плані навчальних
досягнень, але і в особистісних стосунках з учнями, враховуючи психологічні
особливості дитини кожного вікового періоду. Відомо, що найкраще
сприймається матеріал, який пов’язаний з практичним досвідом особистості.
Отже, якщо ми хочемо, щоб учителі щоденно застосовували активні методи
навчання, ми повинні їх цьому навчити, треба готувати студентів шляхом
застосування інтерактивних методів, щоб вони засвоїли якомога більше форм
практичної роботи.
Одна з особливостей інтерактивного навчання – залучення всіх учасників
навчального заняття до активного пізнавального пошуку. Студенти мають
можливість висловлюватися з приводу того, що вони знають та думають,
співвідносити свою точку зору зі знаннями своїх одногрупників. Для такої
діяльності характерні соціальне партнерство, співробітництво, творчість.
Одна з конкретних цілей інтерактивного навчання полягає у створенні
належних умов навчання, за яких студент відчуває свою успішність,
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інтелектуальну
самодостатність.
Це
робить
навчальний
процес
продуктивнішим, спрямованим на творчий особистісний розвиток.
Формування у студентів-географів високого рівня професійної готовності
в цілому розглядається як головне підґрунтя для викладання географії в школі.
У зв’язку з цим виключне значення має оволодіння студентами-географами
вузівським курсом геології в теоретичному, практичному і науково-дослідному
аспектах, як однією із фундаментальних дисциплін географічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Геологія є фундаментальною дисципліною
не тільки при підготовці геологів, географів, а й біологів, хіміків, фахівців
сільського господарства та ін. Вона має велике загальноосвітнє і виховне
значення, дає основу для правильного розуміння сучасної геологічної
структури як нашої країни, так і всіх материків, особливостей їх рельєфу,
клімату, корисних копалин тощо.
Однак при дуже обмеженій кількості годин, що відводиться на курс
геології, немає можливості детально висвітлити всі питання мінералогії,
петрографії і особливо палеонтології.
Питання еволюції тварин і рослин, звісно, висвітлюються в теоретичному
курсі на лекціях з історичної геології, але більш ґрунтовно ознайомитись з
основами палеонтології і сформувати палеонтологічні поняття можливо тільки
на лабораторних заняттях.
Лише там студент може глибоко усвідомити зміну геологічних подій у
часі і просторі та зрозуміти фізико-географічні умови минулих геологічних
періодів, що неодмінно підведе фундамент під вивчення таких дисциплін, як
геоморфологія, географія ґрунтів, фізична географія України, фізична географія
материків, гідрологія, метеорологія, біогеографія та ін.
Одним із перших палеонтологічних понять, що пропонується студентам, є
поняття, що вивчає наука палеонтологія. Розповідаючи про те, що велика
кількість решток рослинних і тваринних організмів, які добре збереглися серед
осадочних порід земної кори, дають можливість геологам встановлювати вік
гірських порід і відтворювати фізико-географічні умови та їх зміни давно
минулих епох. Навівши ряд прикладів та показавши зразки, можна зробити
висновок, що вивчає палеонтологія як наука.
Дуже важливо при показі зразків звернути увагу студентів на умови
збереження викопних решток організмів, такі як скам’янілість, обвуглювання,
висушування, замороження та ін.
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При вивченні найпростіших (Protozoa), необхідно дати коротку
характеристику форамініферам і радіоляріям, їх будові, умовам поширення і
збереження, ознайомити з окремими (по можливості) екземплярами.
При вивченні теми «Викопні кишковопорожнинні та археоціати»
студентів бажано ознайомити з будовою, класифікацією, поширенням
гідроїдних поліпів, граптолітів, археоціатів і особливо коралових поліпів:
зафрентіс, кальцеола, стрепгелазма, ботрофілум, літостронціон, лосдалея та ін.
Особливої уваги при вивченні даної теми заслуговують восьмипроменеві
корали (Oktocoralla), що зустрічаються в сучасних морях, а також у викопному
стані серед мезозойських і кайнозойських відкладів і трубчасті корали
(Tabulata) – фаводітес, сирингопора, хатетес, галізітес з характерними
горизонтальними вапняковими перегородками.
З викопних плечоногих (Brachiopoda) молюсків доцільно вивчити такі:
беззамкові (лінгула, оболюс) і замкові (продукту, пентамерус, ортіс,
теребратула, ринхонела), а з черевоногих (Gastropoda) – фелікс, белерофон,
плеуротомарія, натика, еуомфолюс. Зокрема, увага студентів звертається на
різницю між замковими і беззамковими плечоногими, на особливості будови
черевоногих молюсків, для яких періодів плечоногі й черевоногі молюски є
провідними формами.
Вивчаючи тему «Викопні пластинчатозяброві і головоногі молюски», слід
звернути особливу увагу на відміну будови їх черепашки від черепашки
плечоногих, а в головоногих – на характер лопатної лінії амоноідей. З
пластинчатозябрових доцільно детально розглянути і вивчити: острею,
макродон, триногію, кардіум, гіпуретис, пектункулюс, ауцелу і пектен.
Ознайомлюючись
з
представниками
головоногих
молюсків
(Cephalopoda): ендоцерас, ортоцерас, циртоцерас, наутилус, - зовнішньо
черепашкові і внутрішньо черепашкові: белемтінес, белемнітела, а також
амоноідеї (терноцерас, філоцерас, літоцерас, бакулітес, кліменія, тиманітес,
церати тес, кадоцерас, віргатитес, краспедитес, та ін.), важливо вияснити
особливості будови головоногих молюсків, на які роди поділяється цей клас і в
чому проявляються їх відміни, які найхарактерніші керівні форми
пластинчатозябрових і головоногих молюсків.
Голкошкірі (Echinodermata) – мають на поверхні тіла вапнякові голки та
амбулякральну (водносудинну), травну, кровоносну і нервову системи. Серед
досить чималої групи представників студентам варто дати поняття про морські
лілії (Crinoidea): купресокринус, пентакринус, потеріокринус, кроміокринус і
морські їжаки (Echinoidea): цідарис, археоцідарис, мікрастер та ананхітес.
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Залежно від можливостей матеріальної бази кафедри можна розширити
вивчення окремих представників голкошкірих: морські зірки, голонтурії,
морські бутони, морські пузирі та ін.
При вивченні теми «Викопні хребетні» необхідно звернути увагу
студентів на те, що головною особливістю хордових є наявність осьового
скелета (у примітивних представників – хорди, а в більш високоорганізованих –
хребтового стовпа з хрящовими або кістковими хребцями).
Недоліком при вивченні цієї теми є те, що з представниками окремих
видів викопних хребетних можна ознайомитись лише теоретично, внаслідок
відсутності роздаткового матеріалу. Тільки за допомогою спеціальних таблиць,
малюнків та окремих частин тіла (хребців, окремих кісток, зубів, черепів та ін.)
можна сформувати окремі палеонтологічні поняття про клас риби (Pisces):
панцирні, хрящові, кісткові риби, кистепері, двоякодихаючі; клас земноводні
(Amphibia), клас плазуни (Reptilia): іхтіозаври, плезіозаври, тиранозаври,
манчжурозаври,
диплококи,
плезіозаври,
стегозаври,
трицератопси,
птеродактилі, птерозаври та ін.; клас птахи (археоптерикс); клас ссавці
(Mammabia): хоботні, коні, примати і особливо родина людини – пітекантроп,
синантроп, неандерталець, кроманьйонець. При розгляді даної теми важливим є
те, щоб студенти, окрім засвоєння відповідних понять, зрозуміли будову і
класифікацію хордових, яке значення вони мали в еволюції органічного світу.
Що стосується теми «Викопні рослини», то необхідно вивчити ряд понять
про сланеві (бактерії, синьо-зелені, червоні й діатомові водорості) мохи,
псилофіти, плаунові (сигілярія, лепідодендрон), членисто-стеблові (каламітес),
папоротеві,
голонасінні
(кордаїти,
гінгкові,
саговникові,
хвойні),
покритонасінні (однодольні, дводольні). Слід зазначити, що у викопному стані,
крім скам’янілостей листків, стовбурів і коріння, досить часто зустрічається
насіння, пилок і спори рослин.
Студентів потрібно навчити робити аналіз палеогеографічних карт світу,
ознайомлювати з геологічними розрізами, вчити прийомів і методів вивчення
історії надр і закономірностей розміщення корисних копалин, навчити методиці
польових геологічних досліджень тощо.
Висновки. Отже, теоретичний аналіз системи інтерактивного навчання,
умов ефективності її впровадження в освітній процес вищого навчального
закладу дозволяє стверджувати, що уміле використання інтерактивних форм і
методів знімає нервове навантаження, дає змогу змінювати форми діяльності,
зосереджуватися на вузлових проблемах, які потребують постійної уваги. Таких
же позитивних результатів можна досягнути, використовуючи перевірені на
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власному досвіді методи і форми навчання, у практичній діяльності в
навчально-виховному процесі сучасної школи.
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Summary
M.G. Krylovets. The Innovative Approaches in the Formation of Paleontological
Concepts.
The article deals with a burning problem nowadays – including innovation Technologies in
the process of paleontology teaching in the higher educational are establishment. The author
definied the main using advantages of interactive teaching forms, the demands which are given to
an instructor and certain roles, which he performs in the process interactive study.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В статье рассматривается учебно-исследовательская деятельность школьников в
свете реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.
Раскрывается роль и место школьных исследований в организации учебного процесса.
Представлены результаты исследований, отражающие отношение учителей и школьников
учебно-исследовательской деятельности в рамках изучения географии.

Модернизация системы школьного географического образования в
России требует ориентации учащихся на усвоение опыта творческой
деятельности. Современному человеку недостаточно быть только эрудитом, он
должен уметь творчески использовать имеющиеся знания для решения
разноплановых проблем. При таком подходе к обучению изменяется его
содержание. На первый план выходят методы и формы организации учебной
деятельности, которые формируют умения видеть проблему, формулировать
гипотезу, искать пути и средства ее решения, корректировать полученные
результаты, а при необходимости повторять поиск. Это возможно при
организации исследовательской деятельности школьников в процессе
обучения.
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В связи с этим особую значимость приобретают исследования, которые
ставят своей целью изучение психолого-педагогических и методических
аспектов разработки и реализации в школьной практике различных форм
учебно-исследовательской деятельности, а также оценка их результативности.
Итак, учебно-исследовательской деятельность школьников это «процесс
решения ими научных и личностных проблем, имеющий своей целью
построение субъективно нового знания» [1 с.77]. Важность данного вида
деятельности бесспорна т.к. она заложена в природе каждого ребенка.
Академик Павлов И. П. указывал на наличие у людей и животных особого
рефлекса, который он назвал рефлексом «что такое?» или исследовательским.
Павлов И.П. считал его физиологической основой исследовательской
деятельности человека [3]. Эту природную пытливость детей необходимо
развивать и совершенствовать.
Поэтому не случайно особое внимание учебно-исследовательской
деятельности школьников уделяется в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного и полного общего образования (ФГОС
ООО и ПОО), где она рассматривается как важнейший путь «повышения
мотивации и эффективности учебной деятельности» [4 с.167].
Теоретические и практические аспекты организации учебноисследовательской деятельности обучающихся в современной школе находят
отражение в многочисленных публикациях в научных и научно-методических
журналах («География в школе», «География и экология в школе 21 века» и
др.), но, тем не менее, учителя испытывают затруднение в организации данного
вида деятельности школьников.
Исследование, проведенное в школах г. Курска и Курской области
показало, что учебно-исследовательская деятельность учащихся при изучении
географии организуется не часто. Среди основных причин сдерживающих
применение данной формы обучения учителями географии чаще всего
называется недостаточная профессиональная подготовка для проведения
школьных исследований. Не многие педагоги сумели достаточно точно
ответить на вопрос: «Что Вы понимаете под учебно-исследовательской
деятельностью школьников?».
У большинства учителей нет четкого представления о школьных
исследованиях и формах их организации. К формам организации
исследовательской деятельности в рамках школьной географии они отнесли:
реферирование литературы, полевые исследования, экскурсии, проектную
деятельность, работу в научных обществах и многое другое. Приоритет при
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этом отдается полевым исследованиям и экскурсиям, а учебноисследовательская работа на уроках учителями забыта совсем (рис 1.).

Рис.1.Наиболее предпочитаемые школьниками формы организации
исследовательской деятельности по географии (по мнению учителей)

Очевидно, неслучаен тот факт, что из 65 опрошенных учителей географии
не достаточно подготовленными, для осуществления школьных исследований,
себя считают 56%, остальные не подготовлены вообще. При этом участники
опроса отметили важность учебно-исследовательской деятельности, особенно в
связи с переходом на новые образовательные стандарты.
Кроме того, 93% учителей хотели бы повысить свою квалификацию в
данном направлении. Это говорит о том, что подавляющее большинство
учителей понимает значимость учебных исследований для эффективности
учебной деятельности и формирования личности обучающихся.
Школьники, участвовавшие в опросе, в целом проявили положительное
отношение к учебным исследованиям. Большинство из них (62%) отметили, что
им интересно выполнять творческие и исследовательские задания, но учителя
предлагают их не так часто. Педагоги объясняют данный факт дефицитом
учебного времени и сложностью работы для учащихся.
Возникает некоторый парадокс: дети хотят участвовать в исследованиях,
а учителя этому противятся. Причина на наш взгляд, все та же – неумение
большинства учителей организовать полноценную исследовательскую
деятельность школьников. Бесспорно, необходимо усовершенствовать подготовку учителей географии в области организации учебных исследований.
Педагоги должны осознавать, что при организации исследовательской
деятельности им нужно научиться изменить свою позицию: – из информатора
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необходимо превратиться в организатора и консультанта на всех этапах
исследования, где деятельность учителя и учащихся имеет свои особенности
(табл. 1) [2]. Роль консультанта в исследовании нельзя понимать, как роль
стороннего наблюдателя и контролера. При таком отношении учителя к
исследовательской работе учащихся ее эффективность минимальна.
Таблица 1
Деятельность учителя и учащихся в процессе исследования
Деятельность учителя
Составление
и
предъявление
исследовательского задания содержащего
проблему
или
предоставление
возможности
увидеть
проблему
самостоятельно в окружающей природе.
Организация работы на всех этапах
исследования:
а) направление знаний учащихся на
решение проблемы;
б) оказание помощи в формулировке
гипотезы;
в) направление деятельности учащихся на
формулировку выводов и обобщений.

Деятельность учащихся
Осмысление задания. Восприятие вопроса,
задания иди проблемы.
Планирование
этапов
исследования
(совместно с учителем).
Определение способов исследования на
каждом этапе.
Формулировка гипотезы и путей ее решения.
Самоконтроль в ходе исследования.
Воспроизведение
хода
исследования,
мотивировка его результатов.
Формулировка выводов и обобщений.

Степень самостоятельности учащихся при организации исследовательской работы может быть различной. Она минимальна на первом этапе
подготовки учащихся к исследовательской деятельности и максимальна, когда
учащиеся овладевают методикой исследования. Если же изначально
рассматривать исследовательскую работу учащихся в процессе обучения, как
полную самостоятельную деятельность школьников, можно с уверенностью
сказать, что результативность такой работы будет минимальной.
Включение учащихся в учебно-познавательную деятельность требует от
детей наличие широкого диапазона умений (общеучебных, специальных и т.д.),
которые отличаются по составу и сложности формирования.
Умения специфические для исследовательской работы называются
исследовательскими. К ним относят умения: ставить проблему и
аргументировать еѐ актуальность; формулировать гипотезы исследования;
планировать
исследовательскую
работу
и
выбрать
необходимый
инструментарий; провести исследование с обязательным поэтапным контролем
и коррекцией результатов работ; оформить результаты работы как конечного
продукта; представить результаты исследования [4].
Важнейшим критерием результативности учебных исследований является
степень сформированности у школьников исследовательских умений. При
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изучении данного показателя использовалась методика Даутовой О.Б. [1],
которая предполагает самооценку и экспертную оценку 4 групп
исследовательских
умений:
мыследеятельностных,
информационных,
презентационных и коммуникативных.

Рис.2. Результаты самооценки исследовательских умений школьников

В наше исследование были вовлечены школьники, принимавшие участие
в различных видах исследовательской работы (1 группа) и не участвующие в
ней (2 группа). Анализ результатов самооценки позволяет отметить, что
уровень владения исследовательскими умениями существенно различается
(рис. 2). Заметно выше он у школьников 1 группы где хорошо и отлично
владеют исследовательскими умениями почти 50%. У 2 группы ситуация
несколько хуже, данный показатель не превышает 40%. Следует отметить, что
данные результаты имеют значительную долю субъективизма, т.к. дети
склонны переоценивать свои способности.
Результаты экспертизы подтвердили наши предположения о том, что
реальная картина, отражающая уровень сформированности у школьников
исследовательских умений несколько иная. В 1 группе в полной мере владеют
исследовательскими умениями около 30% учащихся, во 2 группе не более 15%
(рис. 3).
Сопоставление данных самоанализа и экспертной оценки показало, что в
целом учащиеся слабо владеют исследовательскими умениями. Но все же
следует отметить, что количество школьников владеющих данными умениями
почти в два раза выше в группе, где учителя хотя бы периодически организуют
исследовательскую деятельность на уроке, и во внеурочное время. В случае
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систематической
организации
эффективность возрастает.

исследовательской

деятельности

еѐ

Рис.3. Результаты экспертизы исследовательских умений школьников

Овладение
школьниками
исследовательскими
умениями
дает
возможность формировать логическое мышление, повышает самостоятельность
выполняемого исследования и развивает творческие способности. Правильная
организация поиска способствует формированию положительных мотивов
обучения. Проведенное исследование подтверждает наше предположение о
том, что учебно-исследовательская деятельность имеет огромные возможности
в формировании у школьников компетенции «уметь учиться», что повысит
готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого
потенциала в различных видах деятельности и сделает учебный процесс более
эффективным.
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Summary
G.V. Kozlova. Educational and Research Activity of Pupils as the Means of
Teaching Situation Performance Improvement.
The article deals with the educational and research activity of pupils in terms of Federal
State Educational standards implementation. The role and position of pupils’ researches in the
school organization and management are determined. The article also presents the observation
results reflecting teachers and pupils’ attitude towards the educational and research activity in the
course of studying geography.
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