


















Вододіл займає найбільшу частину Алтагирського лісу (близько 50%) і представлений 1, 
2, 14, 15, 19-25, 28-30, 32-36, 41-44, 48-51, 55-58, 61-63, 67, 68, 109-116 кварталами. У деревно- 
чагарникових насадженнях переважають дуб звичайний, сосна кримська і звичайна, ялівець 
звичайний та віргінський, ялина, акація біла, каркас західний, гледичія звичайна, різні види 
клену: польовий, ясенелистий, татарський, тополі: бальзамічна, Боллє, біла, чорна, пірамідальна, 
в’яз дрібнолистий, в’яз гладкий, акація жовта тощо.

Аналізуючи лісорослинні умови лісового масиву, можна зробити висновок, що якість 
лісових насаджень залежить від природних умов території і перш за все -  від рівня ґрунтових 
вод, ступеня засолення ґрунту і його механічного складу. У межах усіх ландшафтних структур 
лісового масиву несприятливі природні умови для росту і розвитку лісокультур. Схилові 
території характеризуються змитими глинистими та суглинистими ґрунтами, на яких ростуть 
акація біла, маслинка срібляста, скумпія звичайна. Плакорні місцезростання представлені 
піщаними ґрунтами, на яких ростуть сосна звичайна і кримська, на суглинистих -  дуб 
звичайний, каркас західний, ясен звичайний і зелений, клени, біла акація, гледичія звичайна. 
Вододільні території мають найскладніші умови для розвитку лісокультур, що 
характеризуються глибоким заляганням ґрунтових вод, і тому тут домінують листяні 
посухостійкі насадження з акації білої, гледичії звичайної та хвойні породи сосни, ялівцю, 
ялини. При цьому стан дуба звичайного гірший у порівнянні з його посадками у межах 
плакорних місцезростань.
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ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ ТА АКВАТОРІЇ
АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Дослідження узбережжя та акваторії Азовського моря відносяться до глибокої давнини. 
Перші письмові свідчення про Азовське море містяться у давньогрецьких описах, зокрема в 
описах подорожей Геродота і Ксенофонта (400 рр. до н. е.). Перші карти Азовського моря були 
складені Ератосфеном (III ст. до н. е.), Птоломеєм (150 рр. до н. е.) та Страбоном (І ст. до н. е). 
Першу карту ПонтаЕвксинського і Меотиди склав Клавдій Птоломей, він же визначив 
географічнмюординати міст, гирл річок, мисів та заток узбережжя Азовського моря [4].

Особливий інтерес в описі Геродота [4, 10] представляє північне узбережжя Меотиди, де 
в той час жили скіфи-царські: «По ту сторону Герра знаходиться та земля, яка називається 
царською, і таїй живуть скіфи, найхоробріші та найчисленніші, які вважають інших скіфів 
своїми рабами. Доходять на півдні до Таврики, а на сході іменного до того рову, який викопали 
сини сліпих, і до гавані на березі озера Меотиди, яку називають Кремни. Частина їх володінь
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доходить до річки Танаїсу». Царські скіфи селилися на величезній території у межиріччі 
рр. Дніпро та Дон.

Азовське море завдяки своїм природним ресурсам та географічному положенню з давніх 
часів привертає увагу дослідників. Велика кількість літератури, присвяченої Азовському морю, 
стосується різних питань гідрології, гідрохімії, біологічної продуктивності моря, вивчення 
берегових процесів, розсипних родовищ узбережжя, геофізичних досліджень, літологічного 
вивчення осадового чохла, геології прилеглої суші, а також судноплавства.

В історії вивчення Азовського моря виділяють три етапи:
1. Описово-географічний -  з часів Геродота до початку XIX ст.
2. Геолого-географічний -  XIX ст. -  40-ві рр. XX ст.

» 3. Комплексний -  середина XX ст. -  до сьогодення.
Мільйони років тому Азовське море входило до складу величезного древнього 

праокеану, названого геологами океаном Тетіс. Під впливом внутрішніх сил земна кора 
піднімалася і опускалася. У результаті Тетіс зазнавав грандіозних змін, виникали і зникали 
великі моря. І тільки в кайнозойську еру обриси морів і материків наблизилися до сучасних. 
Остаточно Азовське і сусідні моря сформувалися в четвертинному періоді, близько мільйона 
років тому, коли на землі з ’явилася людина. Таким чином можна стверджувати, що Азовське 
море формувалося в буквальному сенсі на очах доісторичної людини. Археологи виявили сліди 
життя стародавніх людей в багатьох точках північного узбережжя Азовського моря, в тому 
числі ознаки стоянок, знайдені на Обитічній косі [14].

Стародавні греки називали його Меотійським озером, римляни -  Меотійським болотом, 
скіфи -  Каргунаком, меотійці іменували його Теміріндой, а генуезці і венеціанці -  морем Фане. 
Одночасно Азовське море мало також назву Карпілуг, або Карбалик. Араби називали його 
Синім Натгаг, Бахр-ель-Азов, Нінтіс, Румейське море. У середньовіччі турки -  Бахр-Ассік, 
Ассак, Синім морем, татари -  Азак-Денис.

У російських літописах ХІІ-ХУ ст. -  Синє море -  Сурозьке (по місту Сурож, нинішнє 
м. Судак). З XIII ст. -  Азовське море. Цю назву пов’язують з м. Азак, що виникло на місці 
зруйнованого татаро-монголами старовинного Танаїса [1, 14].

Дослідники Ю.В. Болтрик і Е.Е. Фіалко, які займалися пошуками гавані Кремни, 
вважають, що гавань була розташована в гирлі р. Корсак поблизу с. Ботієве. Тут існувала 
глибока затока, по якій кораблі з глибокою посадкою могли підходити до берега (М.В. Агбунов 
у своїй книзі «Подорож в загадкову Скіфію» пише: «Затока в цьому місці, безперечно, існувала» 
[14]).

Підкреслимо, що на північному узбережжі Азовського моря від м. Ростов-на-Дону до 
м. Мелітополь майже не виявлено скіфських або давньогрецьких поселень часів Геродота, 
розташованих безпосередньо на березі моря.

Пройшли століття, генуезці і венеціанці, проникаючи в Азовське море, складали карти- 
лоції, які називали портоланами. Перший партолан з зображенням Азовського моря був 
складений П. Веспоті у 1318 р. [8].

Посильний внесок у вивчення Азовського моря внесли запорізькі та донські козаки, які 
поверталися додому з походів на Крим або Туреччину на своїх човнах-чайках по Азову, через 
Керченську протоку і р. Молочна або р. Дон.

Подальші дослідження Азовського моря пов’язані з Азовськими походами Петра І (1695- 
1696 рр.). Велика робота з дослідження Азовського моря в цей період була проведена адміралом 
Крюйсом, результатом чого з ’явилося «Пряме креслення» Чорного моря від м. Керч до Царь- 
Граду, а також робота Нестерова «Східна частина моря Палусмеотіс», а нині називається 
«Азовське море». У 1776 р. П.С. Палласом були видані «Нові Генеральні карти Росії», в яких 
показано і Азовське море [8].
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У XIX ст. знову з ’являється інтерес до вивчення Азовського моря. У 1808 р. А.Е. Віто, 
Н.Д. Кріженін становлять опис моря і Керченської протоки, в 1808 р. видається «Морський 
путівник по Азовському і Чорному морях» 1.1. Будещева, а в 1 8 1 7 р .-  Генеральна карта Чорного 
і Азовського морів [14].

Деякі дані про географію Азовського моря зустрічаються у Г.П. Гельмерсена (1865); він 
описав північний берег моря і звернув увагу на високі темпи його руйнування, широкий 
розвиток зсувів та обвалів, вказав, що коси північного узбережжя створені сучасною дією хвиль 
і течій [8]. Пізніше Н.А. Соколов висловив припущення про те, що Білосарайська коса 
утворилася в результаті розмивання мисоподібної ділянки суші. Формування інших кіс 
Н.А. Соколов пов’язує з дією  хвиль і течій [8, 14].

У 70-х рр. XIX ст. розпочалося гідрологічне вивчення Азовського моря під керівництвом 
Ф.П. Врангеля, яке продовжили Й.Б. Шпіндлер і МЛ. Андрусов. Учасник цього ж рейсу 
0.0. Остроумов (1892) коротко описав піщано-черепашкові банки і коси, а також мули 
Азовського моря [8]. Вивченню кіс Азовського моря, їх морфології, речовинному складу і 
походженню присвячені роботи В.Ю. Візе (1927), М.Н. Карабаснікова (1929), А.І. Сулоєва 
(1938) та ін. Ільменітові піски Приазов’я вивчав П.Г. Пантелеев (1935). К.Н. Савич-Заблоцький 
(1937) продовжив розпочате П.М. Чирвінським (1925) і П.Г. Пантелеєвим (1935) вивчення 
ільменітових пісків північного узбережжя Азовського моря [8]. І.М. Лобанов (1940) описав 
походження кіс північного узбережжя Азовського моря [12, 13]. Судячи з петрографічного 
складу кіс, основним джерелом матеріалу для кіс є пліоценові і давньоевксинські піски, що 
розмиті в крутих берегах морським прибоєм. Це підтверджується також скупченням 
ільменітових пісків на косах і пляжах, які утворюються в результаті розмиву давньоевксинської 
товщі, яка містить прошарки ільменітових пісків. Осередки утворення кіс приурочені до 
мисоподібних виступів корінного берега. Відкладений піщаний матеріал під впливом морських 
прибережних течій поступово нарощує виступ суші, утворюючи проти нього косу. Понад 40 
мінералів у піщано-алевритовій фракції визначили Ю.П. Хрустальов [15, 16, 17],
А.Н. Александров (1963, 1964, 1965), К.П. Савельева (1964), В.П. Усенко, Ю.І. Іноземцев (1971) 
[8]. Мінералогії прибережних морських і пляжних відкладів, розсипних родовищ присвячені 
дослідження Л.І. Карякіна [11], Ф.А. Щербакова[18].

М.Г. Дядченко і Т.А. Ткаченко (1960) при описі морських і лиманних відкладів України 
розглядали літологію і речовий склад сучасних морських відкладів північного узбережжя 
Азовського моря і, зокрема, ільменітових пісків [8, 14].

А.А. Аксьонов (1955, 1957) [2, 3] описав морфологію і динаміку північного узбережжя 
Азовського моря, навів дані про особливості гідрометеорологічного режиму, про завихрення і 
течії, морфологію підводного берегового схилу в умовах утвореннях кіс, речовинний склад кіс, 
а також геологічну будову північного берега.

Б.П. Булавін (1958, 1959) описав зсуви і обвали земляних мас на узбережжі Азовського 
моря, головним чином від Обитічної коси до м. Бердянськ, а також викопні ґрунти Азовського 
узбережжя [5, 6, 7]. У XX ст. систематичне вивчення берегової зони Азовського моря було 
розпочате географічним факультетом Ростовського державного університету з 60-х рр. Широко 
розгорнулися дослідження сучасної динаміки азовських берегів, особливостей прибережного 
осадонакопичення (Д.Г. Панов, 1961; Д.Г. Панов, Ю.П. Хрустальов (1966); В.А. Мамикіна (1961, 
1966, 1971, 1977, 1978); Ю.П. Хрустальов; Ф.А. Щербаков, 1961; В.А. Мамикіна,
Ю.П. Хрустальов, 1980, 1981).

З 1964 р. і понині вивченням геологічної будови та перспектив рудоносності Азовського 
моря займається відділ морської геології Інституту геологічних наук АН УРСР (зараз ІГН 
НАНУ). Значний внесок у вивчення геологічної будови, геохімії та екологічної геології України, 
в т. ч. Чорного і Азовського морів зроблений академіком НАНУ Є.Ф. Шнюковим [8, 9].

37



Вивчення природних процесів на акваторіях і в зоні «суша-море» виконується Морським 
гідрофізічним інститутом НАН України. Проблемам геології, геоморфології, стратиграфії
морських відкладів присвячені праці співробітників Інституту геологічних наук НАНУ 
(П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, В.М. Шовкопляс).
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СИСТЕМНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНО-СИМВОЛІЧНИХ СИГНАЛІВ (ПСС) У
ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІКИ В ШКОЛІ

Формування нового економічного мислення стало в сучасних умовах соціальним 
замовленням. Питання проблемного навчання знаходяться в центрі уваги в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Завданням проблемного навчання є розвиток мислення учнів, їх творчих 
здібностей, перенесення уваги від репродуктивного сприйняття на активізацію пізнавальної 
діяльності, на створення умов для всебічного розвитку творчої особистості. Важливо, щоб учні 
не просто запам’ятовували економічні факти, явища, тощо, а глибоко осмислювали їх, уміли 
порівнювати, виявляли причино -  наслідкові зв’язки . Проблематика в процесі навчання 
економіки виникає, коли учні стикаються з суперечливими факторами, закладеними в предметах
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