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СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ У СВІТЛІ НАНОГЕОГРАФІЇ: 
ГЕОПРОСТОРОВІ КОЛА ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ 

 
Викладено поняття про наногеографію як географію окремої людини. Проаналізований 

життєвий і творчий шлях Степана Рудницького в геопросторовому аспекті. Виділені і 
зображені два геопросторових кола його життєвого та творчого шляху. Вивчений 
геопросторовий характер динаміки його наукових публікацій. 

Volodymyr Grytsevych. Stepan Rudnitskiy in the light of Nanogeography: Geo-spatial 
circles of vital and creative way. A concept of nanogeography is expounded as geography of 
individual man. The vital and creative way of Stepan Rudnitskiy is analysed in geo-spatial aspect. 
Two geo-spatial circles are selected and represented in him vital and creative way. Geo-spatial 
character of dynamics of him scientific publications is studied. 

 
Що таке наногеографія. Суспільна географія досить тривалий час розвивалась як 

наука, що описує узагальнену просторову діяльність великих сукупностей людей, наприклад 
демогеографія, економічна географія, соціальна географія і т.д. Об’єктом дослідження 
вважалася держава, економічний район, національне господарство, системи розселення та 
інші форми геопросторової організації суспільства. Такий погляд виник у результаті 
довгочасного панування зокрема статистичного підходу у суспільній географії, який 
передбачає вивчення лише масових суспільних явищ. При цьому окрема людина завжди була 
практично виключена з поля зору географічних досліджень. За всю історію географії можна 
знайти лише поодинокі приклади вивчення та картографування діяльності окремих людей. 

Останніми роками в багатьох галузях наукового знання розвивається дослідження 
нанотехнологій, які працюють у відповідних наномасштабах і оперують з нанооб’єктами. 
Що розуміти під цими термінами кожна наука вирішує сама, враховуючи звичайно 
міждисциплінарні зв’язки, тенденції і традиції. Префікс „нано” означає мільярдну частинку 
від чогось. Фізики та хіміки під нанотехнологіями розуміють операції на рівні окремих 
молекул. Виникли і успішно розвиваються нанофізика, нанохімія та наноелектроніка. 
Останніми роками з’явилася низка публікацій як на Заході так і в Росії про  наноекономіку 
(автори, зокрема К.Ерроу, Г.Клейнер). У цих публікаціях під наноекономікою розуміють 
економіку окремої людини. Питання про нанотехнології в суспільній географії або про 
наногеографію вже неодноразово ставилося і пора переходити до практичних дій. 

Визначимо об’єкт дослідження наногеографії. Враховуючи чисельність населення 
Землі (понад 6 млрд) можна зробити висновок, що мільярдною його частиною є окремі особи. 
Тому, образно кажучи, наногеографія – це географія окремих людей, а якщо говорити 
науковою мовою, то об’єктом вивчення наногеографії мають бути фізичні особи та малі 
колективи людей [3]. При цьому малими колективами можуть бути сім’ї, первинні трудові 
колективи, групи за інтересами, мешканці будинку, первинні осередки громадських 
організацій, інші соціальні групи і т.д. Дуже важливо, що наногеографія дає змогу практично 
реалізувати ідею антропоцентризму в географічній науці. 

Предметом вивчення наногеографії є геопросторова організація життєдіяльності 
фізичних осіб і геопросторова організація життєдіяльності малих колективів людей [3]. Якщо 
розглянути життєдіяльність людини на протязі певного періоду, наприклад доби, тижня, 
місяця, року, часу роботи в певній установі чи навіть всього життя, то легко бачити, що ця 
життєдіяльність завжди відбувається в просторі міста, просторі регіону чи країни. Людина 
періодично чи неперіодично змінює своє розташування і це просторове буття людини є 
зумовленим певними причинами, а тому і глибоко закономірним. 

Основними перспективними напрямками наногеографічних досліджень є такі [3]. 
1. Розробка методів дослідження геопросторової організації життя та діяльності 

людини, яка належить до певного кола фізичних осіб. Він передбачає як географічне так і 



математико-географічне вивчення різних видів просторово-часової локалізації людини, 
вивчення просторових зв’язків між елементами такої локалізації, вивчення просторових 
поєднань таких елементів, а також їх функціональну характеристику. 

2. Розробка методів геопросторової організації життя та діяльності малих колективів. 
Від першого напрямку він відрізняється не тільки інтегративним підходом за членами 
колективу, але й можливістю врахувати зв’язки між членами колективу і побачити 
просторовий портрет життєдіяльності малого колективу. Такий портрет без сумніву буде 
цікавим не лише для географів, але і для містобудівників, маркетологів, представників інших 
професій. 

3. Наногеографічне вивчення соціального руху людини. Це один з найважливіших 
видів руху. Різні соціальні групи характеризуються різним суспільним потенціалом особи. 
Тому соціальний рух – це рух, пов’язаний із зміною а часто підвищенням потенціалу людини. 
Таке підвищення потенціалу не дається задарма. Для переходу з нижчої соціальної групи у 
вищу людина повинна виконати певну соціальну роботу. При цьому людина збільшує свою 
соціальну енергію, тобто потенціал. Відповідні математико-географічні моделі вже існують. 
З точки зору наногеографії найбільш цінним є те, що для окремої особи перехід у вищу 
соціальну групу є метою і смислом життя, тут включаються найпотужніші особисті мотиви і 
чинники, тобто сам рух людини є глибоко закономірним. 

4. Наногеографічне вивчення окремих видів діяльності людини. Такими видами є освіта, 
охорона здоров’я, поштовий та телефонний зв’язок, туризм, підприємництво, розбудова сім’ї, 
дозвілля та розваги, заготівля і споживання, спілкування з друзями, громадсько-політична 
діяльність  та інші. 

5. Наногеографічне вивчення окремих видів малих колективів людей. Такими видами 
колективів є сім’я, родина, колективи відділів, цехів, кафедр в конкретних галузях 
виробництва та сфери послуг, осередки політичних та громадських організацій і т.д. 

6. Окремим напрямком наногеографії є географічне вивчення та картографування 
життєдіяльності окремих видатних особистостей (зокрема в даному випадку Степана 
Рудницького). У зв’язку з відсутністю наногеографії таке вивчення поки-що тулилося або до 
історії географічної науки, або до персоналій, або до історичної географії, що дотепер завжди 
виглядало штучно, натягнуто і надумано. Наногеографія вперше дає змогу вивчати видатні 
особистості на власній географічній методологічній та методичній основі. 

7. Вивчення співвідношення наногеографії і класичної суспільної географії. Із появою 
наногеографії виникає новий погляд на формування суспільно-географічних знань. У нових 
умовах можна розглядати суспільно-географічні закономірності, як результат масового 
(усередненого, сумативного чи генералізованого) прояву наногеографічних закономірностей. 

8. Картографічний. Географічне вивчення життєдіяльності фізичних осіб та їх малих 
колективів неминуче веде до її картографічного зображення. Комплексний підхід до 
наногеографічного вивчення людини гарантує будь-який рівень її картографічного 
представлення, включаючи атласний. 

Аналіз життєвого шляху С.Рудницького. Життєвий і творчий шлях Степана 
Рудницького є цікавим з усіх точок зору, включаючи нанографічну. Вивчення цього шляху 
можна вести різними способами, що відповідають певним загальним уявленням. Наука, як і 
всяка галузь людської діяльності, має два шляхи свого розвитку: екстенсивний та 
інтенсивний. Перший полягає в дослідженні первинного архівного матеріалу, вишукуванні 
нових фактів про людину. Другий шлях полягає у поглибленому аналітичному та 
синтетичному вивченні вже нагромадженого матеріалу. Зрозуміло, що в науці потрібні 
обидва шляхи, бо вони доповнюють один одного. В цій роботі автор віддає перевагу 
інтенсивному шляху, виходячи із здобутків попередніх авторів [1,2]. 

Досліджуючи життєвий і творчий шлях С.Рудницького виявилося, що це важко зробити 
однозначно і несуперечливо. Якщо порівняти хронологію життя С.Рудницького, виходячи з 
[1], [2], то видно, що в низці деталей ці хронології відрізняються. Причини такої різниці слід 
шукати в різних площинах. По-перше, очевидно, що автори [1], [2] проводили дослідження 



самостійно і тому користувалися не зовсім однаковою документальною базою. Це відразу 
вказує на необхідність більш детального вивчення хронології життя Степана Рудницького. 
Друга причина різниці лежить істотно глибше і полягає в розумінні того, що такі 
дослідження одної людини взагалі кажучи можуть дати різні результати залежно від аспекту 
дослідження. Справді, якщо людина живе з сім'єю в одному місці, а паралельно навчається 
заочно, чи публікується, чи підвищує свою кваліфікацію, чи дистанційно працює в іншому 
місці, то що вважати місцем діяльності такої людини? Зрозуміло, що відповідь на це питання 
буде залежати від кута зору дослідника. 

Геопросторовий аналіз життя та діяльності Степана Рудницького показав, що його 
біографія утворює два аналогічних просторових кола приблизно однакової тривалості. 
Перше – з 1877 по 1902 рік тривалістю 25 років. Друге – з 1902 по 1933 рік тривалістю 31 рік. 
Далі розглянемо їх детальніше. При побудові геопросторових діаграм біохронологічна 
інформація була взята в основному з [1], а інформація про наукову творчість - з [2]. 

Перше геопросторове коло С.Рудницького (рис. 1). Це період навчання Степана 
Рудницького і становлення його як науковця. Коло починається на Західноукраїнських 
землях, продовжується західноєвропейськими столицями і закінчується в Тернополі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Геопросторова траєкторія життя та діяльності С.Рудницького з 1877 по 1902 рік. 
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Друге геопросторове коло С.Рудницького (рис. 2). Це основний період його життя, 
коли науковець написав усі свої наукові праці, коли він працював як викладач, як науковець, 
як організатор науки. Коло починається в майже рідному Тернополі, знову проходить 
Львовом та європейськими столицями (з повторенням у Відні) і завершується в Україні 
створенням та багатолітнім керівництвом у Харкові Українського науково-дослідного 
інституту Географії і Картографії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Геопросторова траєкторія життя та діяльності С.Рудницького з 1902 по 1933 рік. 
 

Важливим є аналіз наукової творчості С.Рудницького. Динаміка цієї творчості, 
виражена в наукових публікаціях представлена на рис. 3 і рис. 4. 
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Рис. 3. Динаміка наукових публікацій С.Рудницького 
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При побудові геопросторових діаграм у всіх випадках використана ступінчата шкала. 
Це дає низку переваг, бо майже вся інформація як про життя так і про наукову творчість 
Степана Рудницького відома не точно, а приблизно. Майбутні дослідження можуть 
розширити наші знання про його життя і, особливо, про творчість, однак на цих діаграмах 
такі відкриття з великою імовірністю не позначаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Наукова творчість С.Рудницького з 1902 по 1933 рік. 
 
Отже, Степан Рудницький пройшов у своєму житті два подібних між собою 

геопросторових кола, які починалися на рідних зелях, проходили через Західну Європу і 
закінчувалися в Україні. 
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