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Розглянуто періодизацію етапу становлення новітньої української географії як синтезуваль-
ний чинник науки. Її поворотними моментами є тематичний аналіз праць, особливості методоло-
гії, переважні підходи, принципи тощо. В аналізі цього процесу враховано загальну схему
філософського, історичного та географічного підходів. У виділенні кожного з періодів важливим
є виявлення зв’язків поєднання і водночас виокремлення відмінностей між ними (історико-
компаративістський, структурно-генетичний та інші підходи).

На етапі становлення новітньої української географії виділено три періоди: 1) гуманітарно-
емпіричний (зародження, з другої половини ХІХ ст. до 1905 р.); 2) природознавчо-узагальню-
вальний (з 1905 р. до 20-х років ХХ ст., формувалися перші фахові теоретичні засади (концепти)
й узагальнення); 3) теоретичний (теоретично-прикладний, охоплює період від 20–30-х до
середини 50-х років ХХ ст., склалися головні теоретичні позиції професійної науки й освіти
географів). Упродовж цих періодів у географії змінювали одна одну декілька панівних пара-
дигм (хорологічна, компонентна, комплексна).
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Наша мета – виявити та проаналізувати основні періоди становлення новітньої
української географії, їхні тематичні й проблематичні зміни.

Пропонована тема опрацьована в невеликій кількості праць [2, 4]. Основні аспекти
цієї теми стосовно української географії висвітлені в працях географів останнього
часу – О. Шаблія [7], Г. Денисика [1], Я. Олійника [6], Я. Жупанського [3].

Стосовно методологічних підходів у визначенні періодизації, то вони інколи
є предметом спеціального дослідження, однак це швидше виняток, аніж правило. На
підставі загальних міркувань можемо стверджувати, що періодизація історії науки
загалом та історії географії зокрема є методологічною проблемою, важливим питанням
історії і теорії географії [5]. Тут вагомий момент – органічне поєднання історії
географії з її періодизацією, яку можна розпочати за умови наявності достатньої
кількості матеріалів, а отже, вона є синтезувальним чинником науки, її підсумком і не
лише узагальненням історії науки, її предмета й завдань, а й з’ясуванням її сутності.
Періодизація дає змогу виокремити етапи дослідження на підставі окремих періодів
розвитку історії географії як окремої галузі знань. У разі її виділення необхідно
врахувати загальну схему історичного, географічного та філософського процесу. Існує
загальна періодизація розвитку науки, на тлі якої виділяється історія географії і, власне,
особливості її розвитку слугують предметною основою у вирішенні цієї проблеми.
Періодизація повинна віддзеркалювати основні здобутки науки, панівні концепції чи
парадигми, головні напрями її розвитку.
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Поворотні моменти систематизації науки – тематичні і, відповідно, проблематичні
зміни, нові інтерпретації самої науки та її структури, методологічні підходи
використовуваних зразків. Минуле завжди вивчаємо за окремими даними (окремою
тематикою), до того ж, сучасний стан розвитку науки ніби “проектує” тематику, за
якою її потрбно вивчати. У міру розвитку науки розвивається її проблематика.
Періодизація історії географії може не збігатися, наприклад, із загальноісторичною
періодизацією. У виділенні етапів історії географії важливо виявити зв’язки поєднання
і водночас виокремлення відмінностей між ними або ж вплив окремих чинників
на її розвиток.

Кожен етап (і, відповідно, період) розвитку науки пов’язаний з попереднім,
використовує результати нових методологічних підходів щодо пошуку і появи
конструктивних географічних ідей, важливих з погляду сучасності. Історіографічний
підхід допомагає упорядкувати джерелознавчі праці, звести їх у систему, яка дає
узагальнено цілісну картину. А систему можна вибудувати, використовуючи загально-
філософські (наприклад, гносеологічний, аксіологічний) та загальнонаукові (струк-
турно-системні) підходи. Важливе значення у вибудові цілісної картини має
методологія історії географії (історико-компаративістський та структурно-генетичний
підходи). Розподіл джерел послугував підґрунтям для розробки основ періодизації
розвитку історії географії як складової історіографічного вивчення.

Виділені нижче періоди того чи іншого етапу історії української географії
є початковими, недостатньо вивченими й обґрунтованими, хоча і їхня наявність
ґрунтується на процесах, виокремлених у суспільному житті України кінця ХІХ–
половини ХХ ст. У цьому контексті до уваги насамперед необхідно брати тематичний
аналіз праць (проблематику), особливості методології і тих підходів (принципів), що
домінують у тому чи іншому періоді. Додамо, що в другій половині ХІХ–на початку
ХХ ст. в історії географії України змінювалося або існувало кілька парадигм з відмін-
ними принципами підходів у наукових дослідженнях, а отже, і в теоретичних
узагальненнях. Не варто випускати з поля зору розуміння того, у яких конкретно-
історичних умовах відбувалося становлення української географії, які кафедри, школи,
постаті формували напрями та історію географічної науки, як відбувалося
успадкування наукових знань, які напрями залишалися пріоритетними, а які й не
розвивалися взагалі [7].

Що ж стосується методологічних підходів до періодизації становлення новітньої
української географії, то їх (за незначною кількістю праць) практично не вивчали.
Кожен з періодів має якісну характеристику розвитку науки. В історії розвитку
географії виділяють етап становлення і розвитку історії української географії з такими
періодами: перший – гуманітарно-емпіричний (зародження) з другої половини ХІХ ст.
до 1905 р.; другий – природознавчо-узагальнювальний з 1905 р. до 20-х років ХХ ст.,
коли формувались перші фахові теоретичні засади (концепти) й узагальнення; третій –
теоретичний (теоретично-прикладний), охоплює період від 20–30-х до середини
50-х років ХХ ст. У цей період склалися головні теоретичні позиції професійної науки
й освіти географів.

Вирішення питання періодизації етапу становлення новітньої української географії
наштовхується на недостатню обґрунтованість і відсутність детальної опрацьованості
окремих її періодів.

Упродовж зазначених періодів – кінця ХІХ–середини ХХ ст. – у географії змінили
одна одну декілька парадигм. Кожна з них наділена теоретико-методологічними
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підходами, специфічними здобутками науки як результатом окремого періоду.
Важливим є висвітлення способу й умов отримання нових результатів.

Кожен період того чи іншого етапу відрізняється особливостями в оцінці підходів
до вивчення історії географії щодо зібраного і напрацьованого матеріалу. Наприклад,
наприкінці ХІХ ст. розвиток географії супроводжувався поступовим впровадженням
географії у вищі заклади, а отже, відбувалось фахове осмислення мети, завдання і
предмета, методів і напрямів вивчення основних проблем і географічних поглядів
окремих діячів. Загалом, зрозуміло, загальнонаукових і узагальнювальних праць було
обмаль. У початковий період вивчали стан впровадження географії. У другій половині
ХІХ ст. її досліджували в межах загальних процесів розвитку освіти в Російській та
Австро-Угорській імперіях.

Друга половина ХІХ ст.–1905 р. є початковим періодом етапу становлення новітньої
української географії. У той час географія поступово поверталася на природничі засади
розвитку і закріплювалася в межах вищих наукових закладів. Її адепти, переважно
учителі, розробляли засади географії як єдиної системи наукових знань. Збільшення
кількості дослідників історії географії того періоду привело до обміну теоретико-
методологічних поглядів видатних географів, а вони, відповідно, втягнули в предметне
поле різноманітні джерела, факти, явища. Тематика географічних досліджень не
завжди пов’язана з предметом і методом географії.

Етап становлення новітньої української географії був надзвичайно важливим. Він
визначив нові засади порівняно з тими, до яких на той час примикала геграфія.
Становлення географії розпочалося в часи зміни наукової парадигми з хорологічної на
компонентну (геокомпонентну).

З 1905 р. з’явилася значна кількість різноманітних тематичних підходів,
активізувався український національний рух. Однак зазначимо, що в цей період
розвитку географічної науки ще був не до кінця визначений її предмет, метод, зміст, та
водночас з’явилися перші узагальнювальні праці. Географи докладали зусилля для
дослідження явищ і процесів з позиції переважної методології, наприклад,
еволюціонізму.

Для другого періоду становлення новітньої української географії характерний
значний доробок, що охоплює здобутки Першої світової війни (військової географії,
картографії, політичної географії, природничої та антропогеографії), пошуки нових
підходів і опрацювання матеріалів, зумовлених значними змінами. Наприклад,
у 1917–1918 роках завершилася Перша світова війна, зросла національна свідомість
і розпочалася боротьба за Українську державу. Цьому періоду притаманні складні
внутрішні процеси трансформації проблематики географії України, пошуки вирішення
проблеми національної школи. Розвиток географічної науки відбувався на кону
пожвавлення суспільно-політичного життя. Закладено основи української державності
і нової української школи – світоглядні позиції І. Франка, М. Грушевського, І. Огієн-
ка та ін.; у географії – С. Рудницького, П. Тутковського, В. Синявського, М. Дольниць-
кого, В. Гериновича, В. Садовського, О. Степанів, В. Кубійовича та ін. Це сприяло
появі великої кількості джерел, різнобічних тематичних досліджень, що свідчить про
якісні зміни в підходах до їхнього аналізу. У 1920-х роках, з утвердженням
більшовицької влади в Україні, у географію вкорінилася марксистська методологія.
Загалом цей період був суперечливим і складним, що пояснюють спробою
утвердження української незалежності (1917–1920), утворенням Української народної
республіки, політикою українізації і появою праць географів у системі дисциплін
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україністики. Зацікавленість географією дедалі більше зростала, розвивалися нові
напрями в географії, обґрунтовували, з одного боку, необхідність демократизацізації
освіти, а з іншого – ослаблювали, або залишали поза увагою, наприклад, питання
розвитку політичної географії та картографії, звужувалося коло позаполітичного
розвитку методологій. Це був період інтенсивної міжнародної співпраці і водночас
еміграції значної частини наукових працівників.

У 1920-х роках з’явилися праці з географії, шкільної географії, картографії, яким
поступово накидали партійні вимоги, гребували об’єктивним баченням, різнобічним
аналізом та оцінкою географічних досліджень.

Третій період (кінець 20–початок 30-х років – середина ХХ ст.) пов’язаний зі
становленням та розвитком історії географії на засадах марксистської методології,
особливо на межі 1920–1930-х років дедалі настирливіше впроваджували остаточні
зміни у змісті і методології географії (заідеологізованість) під контролем держави,
догматизму тощо. Наука стала підвладна адміністрації. Крізь її призму дедалі частіше
стверджували про помилковість західних “імперських” та “націоналістичних” (читай
національних) концепцій. Їх більшовики вважали ідеологічно ворожими; вони
слугували прецедентом прийняття загальної методології; це звужувало предметне поле
географії, зменшувало її науковий рівень, порівняно з 1920-ми роками. Що ж до
ширини охоплення і глибини дослідження, то 1920-ті роки якимсь чином асоціюються
з другою половиною 1950-х років – нагромадилася величезна кількість матеріалів,
урізноманітнилась тематика, глибина зв’язків, явищ, процесів. Об’єктивні передумови
фахової оцінки попередніх досліджень з’явилися в 90-х роках ХХ ст.

Отже, проблема періодизації історії географії, перш за все, методологічна. Вона
є синтезувальним чинником науки, її підсумком.

Періодизація є не лише узагальненням науки, її предмета і завдань, а й вираженням
основних здобутків, панівних концепцій, парадигм, головних напрямів її розвитку.

Методологічні підходи до періодизації становлення новітньої української географії
є складовою теоретичних здобутків географії загалом та історії географії зокрема.
З-поміж багатьох методологічних підходів у дослідженні періодизації становлення
новітньої української географії використано історіографічний, історико-компарати-
вістський та структурно-генетичний підходи, загальнофілософські (гносеологічний,
аксіологічний), загальнонаукові (структурно-системні).

На етапі становлення новітньої української географії виділено три періоди: 1) друга
половина ХІХ ст.–1905 р.; 2) 1905 р.–20-ті роки ХХ ст.; 3) 20–30–середина 50-х років
ХХ ст. Найбільш результативним і тематично різноманітним з них був другий період,
наповнений складними внутрішніми процесами трансформації і проблематики
географії України, пошуками утвердження і часткового вирішення проблеми
національної школи.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE PERIODIZATION
OF FORMING CONTEMPORARY UKRAINIAN GEOGRAPHY

Pavlo Shtoyko

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The periodization of forming modern Ukrainian geography as a synthesizing factor of the science
has been examined. Its turning points are thematic analysis of works, features of methodology,
dominant approaches and principles. The general scheme of philosophical, historical and geographic
approaches has been considered in the analysis of this process. It is important to identify the links
of combination and separation of differences between them singling out each of the periods (historical,
comparative, structural, genetic and other approaches).

At the stage of forming modern Ukrainian geography the following periods have been singled out:
1) humanitarian and empiric (the origin, from the second half of the XIX c. till 1905); 2) natural and
synthesis from 1905 till 20th years of the XX c. (first professional and theoretical principles (concepts)
and generalizations were formed); 3) theoretical (theoretical and applied) covers the period from
20–30th years till 50th years of the XX c. (the main theoretical positions of the professional science and
education of geographers were developed). Several dominant paradigms changed one another during
the mentioned periods in geography (chorological, component and complex).

Key words: formation and periodization of geography, methodological approaches, geographic
topics.


