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Вступ. Пізнання та освіта  становлять сукупність 

процесів із засвоєння та застосування знань, умінь і 

навичок, що вироблені людством про систему «при-

рода – суспільство – людина». Географічна  освіта 

повинна бути направлена на розвиток пізнавального 

процесу, забезпечення високої ефективності робо-

ти учнів і викладачів, активізацію  інтелектуальних 

і творчих здібностей учнів, здатність до розв’язання 
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ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ

ЯК СКЛАДОВА ЗНАНЬ ПРО ДОВКІЛЛЯ
 
У статті підкреслюється необхідність зосереджуватись не на нагромадженні мало пов’язаних різноманітних знань, оскільки 

окремі знання в географічній освіті не дають  істинного розуміння природи та можливості проникати в сутність речей, розуміти 

взаємозв’язки процесів і  явищ. 

Розкривається важливість формування цілісного світогляду і комплексного розуміння природи, відзначається суттєва роль 

знань про природні та антропогенні ландшафти, що   дозволяє орієнтуватись у вирішенні проблем взаємовідносин людини і при-

роди, реально розуміти природні процеси й особливості антропогенного впливу на них.

Ключові слова:  антропогенний ландшафт, антропогенний вплив, географічна освіта, довкілля, природний ландшафт
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ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В статье подчёркивается необходимость не ограничивать географическое образование нагромождением разнообразных, 

мало связанных между собой знаний, поскольку отдельные знания  не дают возможности проникать в суть вещей, понимать 

взаимосвязи процессов и явлений.

Раскрывается важность формирования целостного миропонимания и комплексного понимания природы, отмечается суще-

ственная роль знаний о природных и антропогенных ландшафтах, что позволяет ориентироваться в решении проблем взаимоот-

ношения человека и природы, реально понимать природные процессы и особенности антропогенного влияния на них.

Ключевые слова: антропогенный ландшафт, антропогенное влияние, географическое образование, окружающая среда, при-
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NATURAL AND ANTROPOGENIC LANDSCAPES AS A COMPONENT OF KNOWLEDGE ABOUT ENVIRONMENT

The purpose of this article is to discover ways and opportunity to familiarize students with natural and anthropogenic landscapes in 

the process of studying geography at school.

The main material. The article emphasizes the need for geographic education not focusing on the accumulation of little related 

multilateral knowledge. It reveals the importance of forming a holistic outlook and a comprehensive understanding of nature and the 

biosphere, as part of nature and environment of human existence. It emphasizes the essential role of knowledge about natural and man-

made landscapes, which helps to solve problems of human-nature relationship, giving the possibility to understand natural processes and 

peculiarities of anthropogenic influence on them.

Economic activities in Kharkiv region have led to the formation of various man-made landscapes within the natural landscapes: 

agricultural, residential, industrial, transport, aquatic, forest. Within the agricultural landscape there is soil degradation, flooding, salinity, 

erosion, landslides, deflation. In the limits of residential landscapes (urban and rural) relief, microclimate, soils and water objects change, 

domestic and industrial wastes are formed. Quarries, dumps, road construction, trimming slopes, laying links, piers, reducing the area of   

forests- all this leads to a negative impact on the composition of soils, groundwater, migration and reproduction of plants and animals. The 

environment, protective function of forests, biodiversity and the state of the natural landscapes are damaged.

Conclusions and further research. Knowledge about anthropogenic transformation of natural landscapes will ensure imagination of 

the world’s unity, understanding the consequences of negative human influence on the constituent environments, as well as the formation 

of a responsible approach to cognitive and practical activity of students in the study of geography.

Keywords: anthropogenic landscape, anthropogenic impact, geographic formation, environment, natural landscape. 

© Л. Поліщук, А. Мороз, Р. Кравченко, 2018

 



ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І КАРТОГРАФІЇ

62

           

проблемних завдань та  можливість  учням само-

стійно набувати нові знання про довкілля. Шкільна 

географія відрізняється від інших навчальних дис-

циплін комплексним підходом до вивчення природи 

і  суспільства та характеру їх взаємин. Географія є 

одним із шкільних предметів, що здатна  інтегру-

вати природничі й соціально-економічні знання. 

Безпосередній вплив діяльності людини на природне 

середовище призводить до змін складу біосфери, пе-

ребудови поверхні Землі (рельєфу), кругообігу і ба-

лансу речовини. Вони накладаються на природний 

фон та стан компонентів і таким чином впливають на 

біосферу в цілому [12]. Завдання географічної освіти 

полягає у формуванні свідомого цілісного погляду на 

довкілля, розуміння, що природа Землі та біосфера 

як єдине середовище життя людини постійно зміню-

ються паралельно із соціально-технічним розвитком 

суспільства. Біосфера з появою людини перейшла з 

природної системи в природно-антропогенну, і цей 

процес є незворотнім. За В.І. Вернадським, природні 

ландшафти розглядаються як наслідок попередньої 

природної стадії існування біосфери. Сучасний стан 

біосфери як динамічної системи з просторово-часо-

вою організацією відтворюється у вигляді різнома-

ніття ландшафтів. Для задоволення потреб людина 

змушена використовувати природні ресурси та, як 

наслідок, змінювати створені природою ландшафти 

[2].  Таке розуміння біосфери є основою наукового 

підходу до раціонального використання природних 

ресурсів та розробки відповідних заходів щодо охо-

рони довкілля [13].  

Вихідні передумови. Внаслідок загострення вза-

ємовідносин суспільства і природи вирішення цієї 

проблеми знаходить відбиток у науці та є  актуаль-

ним в освіті. У Державному стандарті освіти ці пи-

тання потрапляють у систему географічних знань 

і, нарешті, в шкільні програми та підручники з дис-

циплін, що вивчаються у школі. Сучасне положення 

стосовно розуміння цих проблем у масовій свідомо-

сті свідчить про недосконалість даного процесу [1].  

Географія володіє значним потенціалом, має прі-

оритетні напрями та системотворчі чинники фор-

мування уявлення про реальний світ (довкілля) та  

здатна до визначення принципів гармонізації сто-

сунків суспільства і природи [10]. 

З метою створення в учнів більш чітких уявлень 

про об’єкти і явища, що нас оточують, необхідно за-

стосовувати матеріали, які допомагають конкрети-

зувати та ілюструвати об’єкти і явища як природні, 

так і створені внаслідок господарювання [9]. 

Поняття впливу господарювання на довкілля та 

похідні від нього поняття застосовуються не завжди 

коректно, що істотно ускладнює достатню підготов-

ку учнів. У шкільній географічній освіті найчастіше 

поняття про перетворені ландшафти підміняють 

загальними фразами, які так чи інакше зведені до 

визначення такого впливу виключно як забруднен-

ня середовища та  підміну його природоохоронною 

просвітою [7]. 

Шкільна географія, зміст якої відбиває основи 

географічної науки, відрізняється від інших на-

вчальних дисциплін комплексним підходом до ви-

вчення природи, суспільства і характеру їх взаємин. 

Географія є одним із шкільних предметів, що інте-

грує природничі й соціально-економічні знання. 

Все це дозволяє стверджувати, що шкільна геогра-

фія володіє значним потенціалом для досягнення 

цілей природоохоронно-екологічного навчання і 

виховання. 

Аналіз літератури показав відсутність єдиних 

підходів до розуміння сутності перебудови, пере-

творення природних ландшафтів. Не розкриті саме 

принципи визначення та дослідження перетворе-

них ландшафтів, які виникли внаслідок господарю-

вання людини.

Мета статті – показати роль та необхідність 

знань про природні та  антропогенні ландшафти в 

системі географічної освіти як новий підхід до все-

бічного розуміння наслідків перетворення природи 

та основи для  розробки  заходів стосовно запобіган-

ня  подальшому  негативному впливу на довкілля [8].

Виклад основного матеріалу. Для Харківської 

області характерним є високий ступінь перетворен-

ня природних ландшафтів, що  пов’язано із знач-

ним  сільськогосподарським освоєнням території, 

потужною сировинною базою,  урбанізацією, різ-

номанітною  промисловістю та комунікаціями [11]. 

При цьому нераціональне, інтенсивне  використан-

ня земель, недотримання правил та норм  будівниц-

тва, землеробства, знищення природної рослиннос-

ті постійно і значно активізує несприятливі екзо-

генні геодинамічні процеси, набувають широкого 

розвитку  зсувні, суфозійні, дефляційні, ерозійні 

процеси, а також заболочення, підтоплення і делю-

віальний процес [8]. 

Дослідження особливостей впливу господарю-

вання на природні територіальні комплекси, форму-

вання внаслідок цього перетворених ландшафтів як у 

межах межиріч, так і в долинах річок Харківської об-

ласті, повинні  враховувати  рівнозначність  усіх при-

родних комплексів незалежно від масштабу [5, 6]. 

У цілому такі впливи призводять до суттєвих 

змін у природних ландшафтах та  потребують  комп-

лексного  системного дослідження параметрів ста-

ну компонентів та елементів ландшафтів, так зва-

них, складових блоків  дослідження ландшафтів 

будь-якого рівня, визначення їх характеристик, що  

являють собою  вираження їх вертикальних та гори-

зонтальних особливостей. 

Під антропогенними ландшафтами розуміють 

такі, що являють собою, як і природні, єдиний комп-

лекс рівноцінних компонентів, які розвиваються згід-

но з природними закономірностями. Антропогенні 

ландшафти можуть бути відновлюваними та  не від-

новлюваними в залежності від виду господарської ді-

яльності. Виникнення невідновлюваних ландшафтів 

зумовлено передусім зміною літогенної основи – 

геологічної будови та рельєфу (кар’єри, відвали, во-
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ронки, насипи). Після формування антропогенні 

ландшафти, так само як і натуральні, продовжують 

розвиватися за природними закономірностями, дея-

кі з них важко відрізнити від натуральних природних 

комплексів, тому досліджують антропогенні ланд-

шафти методами ландшафтознавства. 

Скорочення різноманітності природних ланд-

шафтів призводить до зниження рівня природної 

стійкості та відтворюваності лагдшафту, він стає 

більш вразливим для зовнішнього впливу.

Антропогенні ландшафти не можуть довго іс-

нувати без догляду. Поступово ці ландшафти, як 

правило, повертаються до свого природного стану. 

Покинуті рілля у степу через деякий час перетво-

рюються у другорядний  степ, схожий зі степовою 

цілиною. 

У розвитку антропогенних ландшафтів прослідко-

вуються певні стадії: рання нестійка та зріла стійка. 

Хід природних процесів у межах різних ландшафтів 

може бути різний. Як правило, на початку з приско-

ренням  протікають екзогенні геодинамічні процеси, 

швидко трансформуються рослинність і тваринний 

світ, перебудовується мікроклімат. Далі відбувається 

еволюційний розвиток антропогенних комплексів, 

морфологічна структура, грунти та рослинний по-

крив поступово набувають  зональних рис. 

Існують такі антропогенні ландшафти, що виді-

ляються нестійкістю у ранній стадії і в зрілій пере-

творюються на стабільні. До таких ландшафтів від-

носяться полезахисні лісові смуги. Спочатку лісова 

посадка вимагає постійного догляду, потім у неї по-

чинають простежуватись ознаки сформованого лісо-

Рис.  Природні та антропогенні ландшафти Харківської області
(умовні позначення – на окремому аркуші)
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Умовні познач ення  до  рисунку (карти ландшафтів)
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вого біогеоценозу з розвиненими видами чагарників, 

трав, моху, грибів, птахів, комах та гризунів. Лісовий 

біогеоценоз набуває взаємозв’язку із суміжними по-

лями, утворюються стійкі системи, іноді з тенденці-

єю до лісоутворення на сусідніх ділянках землі. 

Ландшафтно-техногенні комплекси склада-

ються з природного й технічного блоків, розвиток 

яких визначається як природними, так і соціаль-

но-економічними закономірностями. Природний 

блок складається з природних та антропогенних 

ландшафтів, технічний блок охоплює техногенний 

покрив (ландшафтно-техногенні системи), а також 

активні інженерні споруди (ландшафтно-інженер-

ні системи). 

Майже усі  антропогенні ландшафти підпорядко-

вуються закону широтної зональності, змінюються 

у залежності від особливостей ландшафтної зони. 

Формування, функціонування, а також динаміка 

змін антропогенних ландшафтів тісно пов’язані із 

соціально-економічними умовами регіону. 

Фундаментальною основою для досліджень 

впливу на довкілля є оцінка сучасного стану природ-

них ландшафтів та їх антропогенної перетворено-

сті. Активне освоєння та використання природних 

ресурсів Харківської області  впливає на природні 

ландшафти та призводить до антропогенних змін. 

У відповідності до видів господарської діяль-

ності, на основі обраної класифікації у межах 

Харківської області, виділяються такі антропоген-

ні ландшафти: сільськогосподарські, селитебні, 

промислові, транспортні, аквальні, лісові ланд-

шафти та інші антропогенні комплекси (рис.) [4]. 

Природні ландшафти зображені за матеріалами 

ландшафтної карти  [6]. 

Сільське господарство Харківської області пред-

ставляє складну і розгалужену виробничу та еконо-

мічну системи. У межах ведення сільськогосподар-

ської діяльності спостерігаються широко розпов-

сюджені в регіоні сільськогосподарські ландшафти, 

які, залежно від спеціалізації господарювання,  скла-

даються з польових, садових, лучно-пасовищних. 

До польових відносяться орні землі, що вини-

кли в результаті оранки незайманих ділянок (рілля, 

перелоги, багаторічні насадження), городи,  розро-

блювані, а також занедбані землі. Для них характер-

ні агрофітоценози, що  представляють певну зако-

номірну сукупність культурних рослин, бур’янів і 

грибів та агробіогеоценози, що відрізняються відпо-

відними мікрокліматом, вoдним режимом, рослин-

ністю та тваринним світом. 

Садові ландшафти розташовані в різних части-

нах території та  потребують спеціальної підтримки 

їх існування.

Лучно-пасовищний ландшафт представлений 

луками вторинними, сіножатями, пасовищами. Такі 

ландшафти нерідко супроводжуються техногенни-

ми елементами  (штучно терасованими схилами, 

зрошувальними каналами). 

У результаті відновлення та захисного розведен-

ня лісів у місцях  створення захисних лісових смуг, 

розповсюдження первинно-виробничих натуралі-

зованих, лісокультурних ландшафтів, а також на-

садження лісів у межах ярів, балок та земель, що 

не використовуються у сільському господарстві, 

спостерігаються лісові антропогенні ландшафти. 

Лісогосподарські ландшафти  виконують  здебіль-

шого  екологічні  функції, такі, як природоохоронні, 

рекреаційні, захисні та мають незначне експлуата-

ційне значення. 

Транспортно-географічне положення Харківської 

області, високий рівень її індустріалізації, розвинене 

сільське господарство, інтенсивні міжрегіональні та 

міжнародні виробничо-економічні зв’язки зумовили 

інтенсивний розвиток на її території всіх видів на-

земного транспорту. Транспортні антропогенні ланд-

шафти прокладені та створені у місцях розміщення 
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залізниць, автомобільних шляхів,  магістралей, аеро-

портів та газопроводів. 

Аквальні антропогенні ландшафти розташовані 

у межах водосховищ і численних ставків (разом із 

спеціальними гідротехнічними спорудами), ство-

реними для захисту від затоплення і руйнування 

берегів, для підтримки режиму малих річок, забез-

печення систем водопостачання і вoдоспоживання, 

для роботи зрошувальних систем, розведення риби, 

рекреаційних та інших потреб. 

У місцях видобутку та розвідки родовищ корис-

них копалин створюються  різноманітні  промисло-

ві антропогенні ландшафти. Через зростання обся-

гів будівництва на території області спостерігається 

тенденція до збільшення видобутку корисних копа-

лин, у першу чергу - піску. Така інтенсивна розроб-

ка корисних копалин призводить до серйозних змін 

ландшафтів Харківської області. Це спричинює 

утворення кар’єрів на місцях розробки корисних 

копалин відкритим шляхом. З часом вони  можуть 

трансформуватись у рекреаційні об’єкти. 

Селитебні антропогенні ландшафти утворюють-

ся у межах численних міст і  селищ з їх інфраструк-

турою (різноманіттям будівель, вулиць, шляхів,  а 

також садами, парками, скверами, набережними, 

бульварами, лісопарками, гаями,  гідропарками, лу-

гопарками, зеленими зонами міст). Існування цих 

антропогенних ландшафтів потребує постійної під-

тримки та догляду. Селитебні антропогенні ланд-

шафти Харківської області є досить поширеними 

та різноманітними, а територія, яку вони займають, 

продовжує зростати. Крім того, серед антропо-

генних ландшафтів характерних для міст і селищ, 

можна виділити ті, що за своїми функціями та по-

ходженням не підпадають під ознаки селитебних 

ландшафтів. Їх можна виділити в окрему категорію 

рекреаційних ландшафтів. Через те, що селитебні 

ландшафти представляють цілий комплекс взаємо-

пов’язаних між собою штучних споруд та об’єктів, 

їх взаємодія із суміжними ландшафтами потребує 

постійного моніторингу та ретельного дослідження. 

Крім розглянутих антропогенних ландшафтів, 

слід відзначити, що на території області широко 

представлені так звані  інші  антропогенні комплек-

си, серед яких: давні кургани, культові об’єкти, обо-

ронні земляні вали, кладовища, а також ті, що утво-

рені у межах територій рекреаційного призначен-

ня та  природно-заповідного фонду. Отже, сучасні 

ландшафти Харківської області представляють со-

бою ландшафти із цілеспрямовано зміненими для 

господарських потреб та економіки параметрами 

стану компонентів природи. Існування перетворе-

них ландшафтів потребує керування, оскільки здат-

ність їх самостійного існування низька, вони руй-

нуються та змінюються під дією соціально-еконо-

мічних чинників та несприятливих геодинамічних 

процесів і явищ.   

Висновки. Географічна освіта потребує такої 

схеми навчання, що дасть можливість відобразити 

природу в цілому, сприятиме вивченню закономір-

ностей і механізмів техногенного перетворення бі-

осфери та розкриттю зв’язків у системі «природа – 

суспільство».  

 Знання про антропогенні ландшафти  дозволя-

ють познайомити учнів із різноманітними явищами 

і процесами, які відбуваються у природі, а  також 

показати наслідки господарської діяльності людей 

та взаємний зв’язок природно-економіко-геогра-

фічних явищ, підвести до розуміння природи як 

єдиного цілого, що розвивається і в якому все вза-

ємопов’язано і взаємообумовлено. Такий підхід до 

навчання передбачає створення умов для набли-

ження змісту навчальних дисциплін до реального 

життя.

Реалізація такого підходу дозволить показати 

місце і роль географічного компоненту в системі 

природничих знань та формуванні цілісного уяв-

лення про біосферу, перейти від традиційного розу-

міння ландшафтів до розгляду їх у зв’язку з актив-

ним перетворюючим антропогенним впливом  на 

них, що слугуватиме матеріалом для забезпечення 

відповідних знань про довкілля.
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