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ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА РЕЛЬЄФ 
У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ 20-40-х рр. ХХ ст. 

 
Розглянуто висвітлення проблеми антропогенного впливу на рельєф в українській геоморфології та 

географії першої половини ХХ ст. Для дослідженнння використано загальногеографічні праці С.Рудницького, 

П.Тутковського, В.Кубійовича, а також геоморфологічні праці С.Рудницького, Д.Соболєва, М.Дмитрієва, 

В.Бондарчука. Наведені у вказаних джерелах факти про природно-антропогенні геоморфологічні процеси, 

природно-антропогенні й антропогенні форми рельєфу та їх класифікації дозволяють віднести 20-40-і роки ХХ 

ст. до періоду зародження антропогенної геоморфології в Україні. 

Oksana Koltun. The problem of the anthropogenic influence on the relief in the studies of the Ukrainian 

scientists in 20-40-s of the XX c. 

The illumination of the problem of the anthropogenic influence on the relief in the Ukrainian geomorphology and 

geography in the first half of the XX c. is considered. The geographic studies of S.Rudnyts’kyi, P.Tutkovs’kyi, 

V.Kubiyovych and the geomorphologic studies of S.Rudnyts’kyi, D.Sobolev, M.Dmytriev, V.Bondarchuk were used for 

the analysis. The information about the natural- anthropogenic geomorphologic processes, the natural-anthropogenic 

and anthropogenic topographic forms and their classification is included in the studies. The information lets to tell 

about the period of the origination of the anthropogenic geomorphology in Ukraine in 20-40-s of the XX c. 

 

Тривала заборона на використання праць українських вчених першої половини ХХ ст., серед них і 

географів, привела до того, що проблематика їхніх творів сьогодні не достатньо вивчена. А поряд з іншими 

питаннями, увага наших дослідників приділялася й опису та оцінці антропогенного впливу на рельєф і 

рельєфоутворюючі процеси. 

Одним з перших про антропогенний вплив на рельєф писав у своїх працях Степан Рудницький. У 

“Фізичній географії”, першій частині “Основ землезнання України”, виданих 1923 р. у Празі, згодом 

перевиданих 1926 р. в Ужгороді, С.Рудницький неодноразово говорить про прямий та опосередкований вплив 

людини на рельєф. Зокрема, у розділі ХІІІ “Поділлє” він підкреслює, що внаслідок вирубування лісів з XVI-

XVII ст. “дощу стало менче, багато джерел висохло, річки обміліли, а дощова вода стала жолобити яруги-

водориі. Вони й тепер щораз розширяються, бороздять і псують поля по кожній зливі та приносять 

чимало шкоди народному господарству”
1
 [6, с. 81]. 

Описуючи процес утворення ярів у розділі ХХІІ “Обноги Центральної височини”, С.Рудницький 

підкреслює, що у розораних чорноземах яри ростуть  швидко, “від великої яруги-матері розходяться дуже 

скоро бічні водориі… Тим робом околиця спершу майже зовсім рівна, за кільканадцять літ зміняється в 

дику сіть яруг. Де простягалися колись розкішні лани збіжа, тепер глибокі яруги ні до чого непридатні” 

[6, с. 114]. Причина росту ярів і балок одна: “вирубаннє лісів й заораннє під хліб давних сіножатей, лугів, 

лук та степів” [6, с. 115], бо коріння дерев і трави запобігають ерозії, а борозни на зораному навесні чи восени 

полі полегшують діяльність води. Тому єдина рада на балки, за переконанням С.Рудницького,– їх найшвидше 

заліснення. 

                                                           
1
 Тут і далі збережено правопис оригіналів. 



Вирубування лісів стало також причиною того, що у східній і центральній Україні більшість рік навесні 

мають великі повені й “сильно розливаючи береги, засипують своє русло піском, намулом, корчами й 

колодами” [6, с. 151]. З іншого боку висихання джерел і боліт веде до низького рівня води у межінь. 

С. Рудницький звертає увагу також на те, що хоча в Україні мало озер, “зате багато ставів, штучних 

збірників води, спертих насипаними рукою чоловіка греблями” [6, с. 156]. Під кінець розділу ХХХ 

“Українські ріки” автор ще раз наголошує: “Причину замітного убування води в джерелах, керницях, 

багнах, озерах, ріках культурних країв треба шукати … саме в нарушенні стану природньої рівноваги 

хижацькою рукою чоловіка” [6, с. 156]. Але на думку автора, цьому можна зарадити знову ж таки вмілим 

лісовим господарством і регуляцією рік. 

Отже, С.Рудницький майже всю увагу приділяє впливові людини на ерозійні та флювіальні процеси, які 

створюють природно-антропогенні форми рельєфу, але згадує і власне антропогенні форми – ставки і греблі, 

хоча не розмежовує ці дві групи форм, що було цілком звичним для того часу. 

Слід зауважити, що здебільшого тут дається комплексна характеристика і оцінка антропогенного впливу 

на довкілля, постійно подаються ланцюги взаємодії: вирубування лісів впливає на гідрологічний режим 

водотоків, що у свою чергу сприяє змінам у перебігу руслових процесів і впливає на ерозійні процеси, котрі 

пришвидшують ріст ярів і поступово перетворюють родючі землі у непридатні для сільського господарства. 

Можливо, саме через потребу комплексної характеристики антропогенного впливу С.Рудницький так 

багато пише про це у підручниках з “Основ землезнання України”, а не у своїх геоморфологічних працях – 

трьох “Знадобах до морфольоґії сточища Дністра”(1905, 1907, 1913), “Основах морфольоґії й ґеольоґії 

Підкарпатської Руси й Закарпаття взагалі”(1925, ч.1, 1927, ч.2). 

У “Антропогеографії”, другій частині “Основ землезнання України”, С.Рудницький, як прихильник 

географічного детермінізму, чи не вперше заговорив про значення рельєфу для історії України, особливо про 

перевагу низовин. “Перше знамя таких низових просторів це недостача природних перепон, що могли б 

творити добрі природні границі” [7, с. 87], але нескладний рельєф також сприяв освоєнню нових земель 

самими українцями. Згодом автор наголошує, що “при досліджуванні взаємин між землею і чоловіком 

мусимо на кожному кроці пам’ятати, що найтісніщі взаємини з земною поверхнею мають поміж усіми 

сторонами й ділянками людського життя селитьба і лучба (підкреслення С.Рудницького)” [7, с. 80]. 

Неодноразово звертався до розгляду питань антропогенного впливу на довкілля, у тому числі на рельєф, 

Павло Тутковський. Так, у підручнику “Загальне землезнавство” у розділі ІІІ “Вплив організмів на 

перетворення обличчя Землі” він зазначає, що з розвитком техніки й промисловості величезну роль у 

руйнуванні земної кори відіграє людина, котра “знищує вибухами цілі скелі, робить тунелі, канали, глибокі 

шахти та свердловини, каменярні, копальні ріжного роду та ин.” [9, с. 395]. 

У розділі IV “Антропогеографія”, розглядаючи завдання та межі антропогеографії, П.Тутковський 

звертає увагу і на вплив людини на природу, і на залежність людини від природи. Зокрема, знову зауважує, що 

завдяки науці і техніці людина значно перетворила природні особливості цілих країн: культурні рослини 

витіснили дикі на величезних просторах; у безлюдних місцевостях побудовано селища і шляхи; штучне 

зрошення змінило вигляд пустель, а штучне висушування – боліт тощо [9, с. 409-410]. 

Хоча П.Тутковський, як і С.Рудницький, не називає групи форм рельєфу, створених під антропогенним 

впливом, але в нього розмежування більш чітке: окремо подані антропогенні форми, які виникли внаслідок 

цілеспрямованої діяльності людини, і природно-антропогенні, які виникли внаслідок впливу на природні 

процеси.  



У 20-х рр. ХХ ст. з’являється цілий ряд праць регіонально-прикладного характеру, де теж йдеться про 

зміни рельєфу під впливом діяльності людини. Наприклад, Олександр Бируля у своїй книзі “Ріка Бог
2
 та її 

сточище. Матеріяли до гідрології ріки та використання її енергії” пов’язував зростання процесів ерозії у другій 

половині XIX – на початку ХХ ст. зі значним зменшенням кількості гребель. Також він вказав на те, що 

заболочення долини Бога зростає внаслідок її запрудження у верхів’ї цілою низкою гребель [1]. 

Цікаво простежити, як висвітлювались питання антропогенного впливу на рельєф у підручниках з 

геоморфології України, оскільки такі видання підсумовують дослідження на певному етапі, а також мають, 

певно, найбільш широку читацьку аудиторію серед усіх геоморфологічних видань, які стосуються території 

нашої країни. 

У ХХ ст. було всього п’ять узагальнюючих праць з геоморфології України, причому три з них – саме у 

20-40-і роки. Першим видано у Москві 1929 року “Ескіз геоморфології України” Дмитра Соболєва. Тут мова 

йде про геологічну структуру та її зв’язок з геоморфологічними районами України, льодовикову формацію і 

морфологію льодовикових утворень, але про антропогенний вплив на рельєф не згадується [8]. 

У 1936 р. у Харкові вийшов підручник Миколи Дмитрієва “Рельєф УРСР (геоморфологічний нарис)”. У 

цій книзі діяльності людини приділено вже достатньо уваги. Так, у підрозділі “Фактори, під впливом яких 

утворився рельєф УРСР у четвертинний період”, автор зазначає: “У льодовикову епоху з’явився і новий 

фактор, якого раніш не було – людина. Діяльність людини в той час, коли вона стояла ще на дуже 

низькому ступені культури, в перетворенні рельєфу не відогравала ролі, але з розвитком культури й 

техніки вона починає набувати істотного значення” [5, с.35]. 

Далі поряд з діяльністю ендогенних і екзогенних сил (льоду, води, атмосфери) виділено діяльність 

людини і присвячено їй невеликий розділ, у якому М.Дмитрієв говорить про наступні форми рельєфу, розвиток 

яких залежить від діяльності людини: яри, які розвиваються на розораних крутих схилах, але під впливом 

людини можуть і перестати рости, перетворитися на мертві яри (балки); дюни, які виникають після 

вирубування лісів на піскових просторах; греблі, які змінюють характер ріки, її рівень, що у свою чергу 

підвищує базис ерозії приток і сприяє посиленню її акумулятивної діяльності; “могили” в степу; конусоподібні 

горби, складені з викидуваних на поверхню з шахт порід
3
; залізничні виїмки і насипи; зміни рельєфу при різних 

будівельних роботах [5, с.65]. Тобто у цьому переліку є і антропогенні, і природно-антропогенні форми рельєфу 

та деякі природно-антропогенні геоморфологічні процеси, але чіткої класифікації знову ж таки ще немає. 

Через тринадцять років у Києві виходить “Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу УРСР)” 

Володимира Бондарчука. Тут у розділі “Сучасний морфогенез” є лише невеликий параграф “Вплив діяльності 

населення на перетворення рельєфу”. Автор зазначає навіть категоричніше за П.Тутковського чи М.Дмитрієва, 

що “наймогутнішим фактором , який змінює поверхню землі, тепер є діяльність населення. Зусиллями 

багатьох поколінь населення поверхня Землі сильно змінила свій вигляд, створений геологічними 

процесами” [2, с.232]. В.Бондарчук поділяє форми рельєфу, створені населенням, на додатні і від’ємні та 

наводить такі їх види, як давні високі могили, горби відвалів у вигляді пірамід, насипи залізниць, закріплені 

зсуви і яри, перегачені греблями ріки. 

Важко сказати, чому В.Бондарчук не розташував детальнішої класифікації антропогенних форм рельєфу 

у цій книзі, а зробив це у “Основах геоморфології”, виданій того ж 1949 року у Москві. Тут автор говорить, що 

“вся сума форм рельєфу, створених діяльністю людини, об’єднується у культурний геоморфологічний 

ландшафт. Найбільш поширеними типами культурного ландшафту є сільськогосподарський, 
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 Мається на увазі ріка Південний Буг. 

3
 Слово “терикон” ні М.Дмитрієв, ні згадуваний нижче В.Бондарчук тоді не вживали. 



іригаційний, гірничопромисловий і оборонний”[3, с.290]. Це була перша класифікація антропогенного 

рельєфу на теренах Радянського Союзу. 

Серед підручників того часу з географії України дана проблематика не залишена поза увагою у 

“Географії Українських і сумежних земель”, опрацьованій і складеній Володимиром Кубійовичем, два видання 

якої вийшли у 1937 і 1943 роках. У розділі ІІ “Геологія”, написаному Юрієм Полянським, знаходимо: “Людина, 

що стала розмножуватися, опанувала впродовж останніх 10.000 років цілу нашу територію та, діючи в 

економічному сенсі, поробила великі зміни в первинному укладі рослин і тварин. Вона вирубала ліси, 

заорала степи та витворила сучасні особливі культурні краєвиди. Вона осушує болота і зрошує 

пустирища. Вона опановує природу та вже накидає їй свою волю. 

Плейстоценова людина була тільки пасивним членом довкілля, теперішня людина стає її паном і 

трансформатором” [4, с. 77]. 

Хоча у геоморфологічному розділі ІІІ “Рельєф Українських земель”, написаному самим В.Кубійовичем, 

не йде мова про антропогенний вплив на форми рельфу чи процеси, зате у наступному, “Морфологічні 

краєвиди Українських земель”, написаному Стефанією Пашкевич, привернуто увагу до значення діяльності 

людини для творення ерозійно-яркового краєвиду. Окрім прикмет підложжя, кліматичних умов, переваги 

трав’яних формацій при недостачі лісу, такий краєвид творить “діяльність людини, що нищить і так уже 

невеликі ліси й розорює суцільний рослинний покрив, який ще найбільше може ставити опір руйнівній 

діяльності текучої води” [4, с. 103]. 

Загалом, таке відображення проблеми антропогенного впливу на рельєф тісно пов’язане з розвитком 

наукових концепцій того часу. Тоді тема взаємозв’язків і взаємовпливів людини та довкілля розроблялась 

узагальнено, тому що виокремлення конкретних наук, які займатимуться лише певними аспектами цих зв’язків, 

станеться лише у другій половині ХХ століття. 

20-40-і роки ХХ ст. вимагають більш детальних досліджень, після яких, цілком можливо, їх віднесуть до 

періоду зародження антропогенної геоморфології в Україні. Період зародження будь-якої науки 

характеризується, насамперед, накопиченням фактів, які поки що тільки натякають про можливість створення 

нової галузі, в якої ще навіть  немає назви (термін “антропогенна геоморфологія” запропоновано Е.Фельсом 

1957 р.). 

У сучасному тлумаченні антропогенна геоморфологія – це наука про створені людиною форми рельєфу і 

викликані людською діяльністю геоморфологічні процеси.  З наведеного вище бачимо, що у першій половині 

ХХ ст. українські географи, геоморфологи, геологи почали приділяти увагу антропогенним і природно-

антропогенним формам рельєфу та рельєфоутворюючим процесам. Не дивно те, що акцент робився на ті 

процеси, які впливають у першу чергу на сільське господарство, адже на той час саме ця галузь була провідною 

в економіці України. Але нагромаджувались дані і про перетворення рельєфу внаслідок промислової діяльності. 

І зрештою, накопиченого метеріалу стало достатньо для перших класифікацій, які є одним з головних завдань 

наукових досліджень і підтверджують право певної галузі науки на існування. 
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