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Друкується за рішенням Вченої ради Мелітопольського держав- 
І0г0 педінституту; Мелітопольського відділу Географічного това- 
оч от на України.

Збіочик присвячується 35-рІччю утворення природничо-геогра
фічного факультету Мелітопольського педінституту І с першим ПІД
САКОМ оезультатів досліджень в межах теми "Дослідження з фізич- 

оі економічної І соціальної географії Запорізького краю в умо
вах перебудов*-! економіки України", яка с складовою частиною Все
української програми "Відродження".

Видання збірника наукових праць присвячених регіональним та 
тематичним дослідженням дас змогу пеячога мірою систематизувати І 
узагальнити результати географічних досліджень науковців -  о св і
тян, які в наш час обмежені в можливостях видавати спої наукові 
доробки.

У збірнику оозглянуті теоретичні основи географічних науко
вих досліджень, проблеми перебудови економіки України на сучасно
му етап і. Розкриті аспекти природи, населення, господарства та  
екологічних умов Приазов"я та Криму. Запропоновані ьфт одичні п ід
ходи до вивчення деяких питань у шкільному курсі географ ії. Мате
ріали збірника можуть бути використані науковими працівниками, 
вчителями та студентами географічних факультетів вузів та універ
ситетів.
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БІД РЕДАКЦІЇ

Розвиток ^/країни на сучасному етапі вимагає вивчення як 3, 
гальподержавних, так І регіональних проблем: природних, соці
ально-економічних, екологічних.

Розбудова української державності визначає нові завдання і 
перед географічними галузями науки.

Теоретичне обгрунтування І пошуки нових підходів до органі 
заідіі території в умовах ринкової економіки с актуальним на су 
часчому етап і.

Південні території України мають сприятливі природні та сої 
ціально-економічкі передумови для-розвитку господарської діяль
ності. аналіз компонентів природи с основою для раціонального 
використання природно-ресурсного потенціалу І Інтенсифікації 
сільського господарства. Підвищення ефективності виробництва ви 
магас вирішення цілого комплексу проблем: оптимізації сітки ооз- 
селечня і територіальної організації виробничих сил, подальшого 
розвитку Інфраструктури І рекреац ії.

Постановка I вирішення цих І }1іппих питань в умовах форму- 
вання ринкових відносин I складає зміст даного збірника стате*
І наукових повідомлень викладачів, аспірантів I студентів ппи- 
родничо-географічного факультету Мелітопольського педінститута 
та географічного факультету Симфіропольського учівеооитету.

4

Р О З Д І Л  І

ТЕОРЕТИЧНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ



ЗМІСТ

Від редакції
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Грец О.П. Тёрриториальные системы как объект эколого-социально-экономического иссі > 
Кузнецов М.В., Побирчекко В.В. Географическое изучение процесса организации терриз Эц. 1°Вания-

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЮ!. ‘ И!! 8
Прохорова Л.А. Місто - як об’єкт вивчення в світі вчення про і'еосистеми 
Гринюк Г.А. Розвиток теорії географічних досліджень сільських місцевостей 
Лсушина О.А. Використання методів маркетингу до оптимізації виробничої інфраструктури 

регіонального АПК '
Стецишин М.М. Методологічні основи раціонального природокористування в регіональному 

(обласному) АПК
Сажнева Н.М. Теорсшчні підходи до територіальної організації приморської рекреаційної ;цхль .1 
Сажнева Н.М., Сажнев М.Л., Орловська Т.О., Арабаджи О.С. Чинники формування і розвитку Н0СГІ 

територіальних форм організації' приморської рекреаційної діяльності
Байтеряков 0.3. Логічне моделювання гірських турисько-рекреаиіГіннх сист ем 
Глущенко Ю.І., Барабоха Н.М., Дураков В.Л., Маиенко А.Л. Гірничо-промислові ландшафги як 

об’єкт рекультивації земель, порушених при розробці корисних копалин
Воровка В.П. До питання впливу гірничо-промислових ландшафтів на формування довкілля 
Дацснко Л.М., Непша О.В., Хамраев А.Ю. До вивчення викопних грунтів
Мельнік О.В., Молодиченко В.В., Бортніков Е.Г. Засгосуваня мінералогічного аналізу при досліджені 

;(Ігодинамічних процесів на шельфі Північно-Західної частини Чорного моря

Чижикова А.М. Водопостачання Запорізької області як суттєвий теріторіальний елемент виробничої
а структури . . . . .

■ Стешенко І.О., Маркіна Т.А. Стан та розвиток ринку продукції садівництва в південнийх областях
■країни

І в) ЕКОЛОГ! ЧП АСПЕКТИ
І Сажнев М.Д. Екологічні проблеми і можливі шляхи їх вирішення
І Торбунова М.Д., Сорокіна Н.С., Торбунови Н.О., Вороіщова Г.А. Метсоролопчна обумовленість 

Ьсферного повітря сірчастим газом (на прикладі м Запоріжжя)
1 Іванова В.М., Стецишин М.М. Антропогенні перетворення водних ресурсів у континентальній 

системі басейну Азовського моря
Ігнатенко М.Г., Пилипенко І.О. Вплив зміни екологічних умов на вилови в Азовському морі 
Торбунова М.Д., Тюкова В.В., Сорокіна Н.С. Вплив техногенного потоку на грунти і рослинність 
Чижикова А.М., Скрипник Н.Я. Деякі еколого-екномічні аспекти Запорізької атомної електростанції 

Г Левада О.В., Харська О.В. Зміна економіко-скояогічної ситуації на зрошувальних масивах Запорізької

Г** Тамбовцев Г.В., Тамбовцева Г.Т. Еколого-економічні райони Запорізької області 
' Хільчевськнй В.К., Хільчевський Р.В. Концепція моніторингу місцевого стоку в басейні Дніпра

РОЗДІЛ IV. ГЕОГРАФІЯ КРИМУ

Кудрявцев В.Б., Шумский В.М., Грец О.П. Структурная проблема и социально-экономический кризис
«рыма

■ Романова В.А. Структурные сдвиги и проблемы занятости трудовых ресурсов Крыма в условиях 
лановлення рыночной экономики

Кудрявцев В.Б., Шумский В.М., Саенко И.В. Использование земельного фонда Республики Крым в

Ц. УКРАЇНИ НА РОЗДІЛ ШЛЯХУ ПЕРЕБУДОВИ

Кудрявцев В.Б., Шумськнй А.М. Экономика Украины в постсоциалистический период 
Сазонова Г.В. Проблемы интеїрации Украины в Европейский Союз.
Ожегова Л.А. Некоторые аспекта влияния иностранных инвестиций на экономику Украины 
Ковгун В.А. Сучасні проблеми розвитку та екологічного стану технічної бази промислового комплекс 

України
Зеленська Г.Д. Економіко-екологічш проблеми розвитку харчової промисловості і їх вплив на її 

територіальну організацію

РОЗДІЛ Ш. ГЕОГРАФІЯ ПРИАЗОВ’Я

а) ПРИРОДА
Бортніков Е.Г. Особливості геологічної будови алювіальних відкладів Північного Приазов’я 
Борніков Е.Г., Молодиченко В.В. Середньошіейсгоценові континентальні відклади Північного 

Приазов’я
Молодиченко В.В., Музя Е.М., Ткачук А.П. Про спосіб накопичення дрібнозему лесових порід 

Приазов’я
Молодиченко В.В. “Особеїшости распространения и формирования пород красноцвегной формации 

северного Приазовья
Кулик ПюР. Рельеф Запорізької області
Зеленковська С.М. Вологозабезпечснність території Запорізької області
Зсленковська С.М. Меліоративний стан чорноземів південних малогумусних Мелітопольського район; 
Тюкова В.В., Макарович С.М., Дацснко Л.М. Передумови розвитку ерозії грунтів та боротьба з нею 
Коломоєць М.Г. Деякі особливості яружної ерозії Приазовської височини 
Прохорова Л.А. Природно-економічна оцінка земель господарств Мелітопольського району 

л Левада О.В., Амосова Т. Посилення ефективності зрошення в степовій зоні України при уразув* 
комплексних агротехнічних заходів

Кулик П.Р. Потенціал лісів степової зони Північно-західного Приазов’я
Кошелев О.І., Перссадько Л.В., Покуса Р.В., Кошелев В.О., Косснчук О.Л. Результати масової о 

кільцювання деяких навколоводних птахів Північного Приазов’я я
Марченко О.А. Деякі сощоекономічні питання формування приаквальної рекреаційної зони 111Я 

України 0
Сорокіна Н.С., Торбунова М.Д., Деїтярьов Е., Тюкова В.В. Рекреаційні можливості Запорізьк 

Приа іов’я

Ш  Г°ДУЯковенко И.М. Проблемы развития фермерства а Крыму в свете общемировых тенденции 
Сажнева Н.М. Сучасні шляхи розвигку рекреаційного господарства в Кримському Принзов’ї 
Ніколенко О.А. До питання використання рекреаційних ресурсів піденного узбережжя Криму для 

здоровлення людніш
Ворсин А. А., Галух Г. А., Сахнова Н.С. Рекреационный потенциал культовых сооружений 

іристианской религии в Крыму
Кудрявцев В.Б., Побирченко В.В., Сазонова Г.В. Экспоргаые отрасли Крыма 
Кудрявцев В.Б., Побирченко В.В., Сазонова Г.В. Импортные операции Крыма

РОЗДІЛ V. РЕГІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ожегова Л.А., Саенко И.Б. Целесообразность развития экономических связей в рамках СНГ 
Швец А.Б., Завальнюк Е.И. Социальные прогрессы и региональная специфика 
Яковенко Н.В. Можливі форми агропромислової інтеграції в Україні у порівнянні з Німеччиною.

РОЗДІЛ VI. МЕТОДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Барабоха Н.М., Барабоха П.О. До проблеми вивчення географічних понять 
Семенов В.Е. Методика роботи з картою
Старков О.І. Деякі питання вивчення геоірафії рослин в шкільному курсі географії

б) НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВО оі сітки
Крилов М.В., Гурова Д.Д., Маценко А.Л., Ніколенко О.А. Формування та розвнгок З а п о р іб) * 8' 1 

міского розселення ...
Донченко Л.М. Шляхи розвитку рекреаційної системи розселення в Запорізькому Приазов •
Левада О.М. Трудові ресурси Мелітопольського району
Арабаджи О.С. Особливості теріторіальної організації промисловості Запорізької області 
Чижикова А.М., Скрипник Н.Я. Виробнича інфраструктура ях регіональний фактор розет*- 

промнелових вузлів Запорізької області



-т-(.

рід, прикладення шляхів.
Метою біологічної рекультивації з відновлення родючості пору, 

шених сільськогосподарських та лісових земель І створення умов,^ 
сприятливих для життя І діяльності людей. Існує три вида біологіч
ної рекультивації:

Л.М.Даценко., О.В.Непша. 
Мелітопольський педінститут

ДО ВИВЧЕННЯ ВЖОПНИХ ГРУНТІВ.
Значення грунтових процесів в геології в далекі геологічні 

=похй безумовно було надто великим, І ці процеси, певно, визначалирекуль Гііваці.х. “ -------- ии„ ,шг|Я| х исвпи, ьмапачали
_ сільськогосподарська: відтворення високопродуктивного гр, делику кількість літологічних особливостей викопних порід минулого, 

вого шару грунту, вирощування рослин на зелене добриво або складекіраз0м з тим ми до останнього часу дуже мало знаємо про характер 
грунтосумішей для вирощування сільськогосподарських культур; ррунтових утворено, Т тільки в останні роки положення трохи зміни-

-лісова рекультивація: охорона грунтів від водної та вітрової л0СЬ. З'явилась велика кількість наукових праць, де тим чи Іншим 
ерозії, створення умов для відпочинау населення, оздоровлення нав- утворенням минулого приписується грунтова природа. Далеко не завжди 
колишнього середовища I створення зелених лісопаркових зон, кожна погоджуватися з авторами, які висловлюють такі припущення,

- водна рекультивація: затоплення картерів та зволоження по- але однак важливий сам факт появи таких праць. Причину цього можна 
сушливих, але високопродуктивних земель. бачити в тому, що геологи І літологи зараз упритул підійшли до необ-

Таким чином, на місці порушеного ландшафта виникають нові ку,;.Єдності вивчення грунтових процесів в геологічному часі' І допома- 
-гурні ландшафти, як максимально пристосовані до нових умов Існунан гають виявити викопні грунти в осадових товщах, які мають певну 
І виконують багаточисленні функції - виробничі, санітарно-гігіені-фхкову характеристику.
ні, естетичні, рекреаційні. Малопотужні викопні грунти, за своїм характером аналогічні

У за"язку з ростом видобутку корисних копалин роль гірничо-лс|СуЧасним грунтам, які можна зустріти майже в усьому розрізі фанеро- 
мислових комплексів в ландшафтній структурі постійно збільшується. 30ю< починаючи з девону І карбону. Особливо багато їх виявів відомо 
Тому необхідне детальне вивчення їх властивостей з метою запобТ б кайнозої. Вени описані як в нашій країні, так І за кордоном, голов 
руйнування І забруднення природного середовища, спрямованого р* ■> ним чином в США, що вказує на великий Інтерес до викопних грунтів, 
вання процесів, що виникають під виливом людини. ?ак І про їх відносно широке розповсюдження.

■ Зараз мало у кого залишається сумнів у Існування в минулі 
оологічні епохи Інтенсивних грунтових процесів, які призводять до 
•либокої мінеролого-хімічної переробки гірських порід, які виходять 
Ьа денну поверхню, при цьому ці грунти багато чим були схожі на су- 

І мали потужність, дуже близьку до потужності сучасних грунтів
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аналогічну зональність. Разом з тим в ряді випадків відмінність 
-шунтових утворень були досить великими I призводили до таких мїне- 
.алоутворень, які зараз у сучасних грунтах ми зовсім не спостерігае- 

О ологічні епохи розрізнялись не тільки умовами, пануючими на 
поверхні, але І Інтенсивністю рухів, а це останнє неминуче

- Мелитополь, 1УУ4. ‘ винно було спричиняти до відмінності в потужності грунтового пок-
о. Куракова Д.Л. Современные ландшафты и хозяйственная деятель ^ ВУ. Крім того, палеоботаніки на основі вивчення викопних рослинних 

;Л., 1983. ^Ищків розрізняють епохи, під час яких Існували місцеві, Іноді
І'*® різноманітні флори, I епохи, коли практично по всій Землі або

*ііс
усякому разі на дуже великій території панувала однорідна рослин- 
Ть* Це в свою чергу повинно мати наслідком відмінності в ступені



однорідності грунтів В 8П0ХИ з різним ступенем однорідності росли! 
НОСТІ.

З урахуванням згаданого треба підкреслити ті ознаки, за яки! 
можна упевнено виявити в тій або Іншій мірі змінені І розмиті вик« 
ні грунти.

Якщо врахувати, що грунти являють собою поверхневий шар земі 
ноі кори, який несе на собі рослинний покрив суші земної кулі І 
володІо родючістю, які утворюються за рахунок поверхневих шарів 
різноманітних гірських порід під впливом води, повітря І різних 
організмів (живих або мертвих), то в ній можна виділити дві прин- 
ципіально різні частини - органічну, яка складається з живих оргаї 
нізміб І продуктів переробки мертвих органічних продуктів - росли! 
ного опаду I відмерших частин (цим продуктом являються головним 
чином рІзНІ гумінові кислоти), І мінеральну, яка складається з ма:| 
ринських порід І новостворених мінералів, які з’явились в резуль-' 
таті взаємодії води, повітря І органічної частини грунту з мінера-і 
лами материнської породи І мінералами, новоствореними в більш низі 
ких горизонтах грунту.

Органічна частина грунту постійно витрачається І відновлює?! 
за рахунок органічного життя на поверхні грунту І в його товщі. В 
результаті взаємодії органічної I мінеральної складових частин 
грунту, в мінеральній частині проходять не зворотні зміни. Пості'! 
зміни,'які проходять в мінеральній частині грунтУ призводять до її 
росту. Чим довше Існував той або Інший грунт, тим більша його по
тужність *, при цьому збільшуються в таких самих співвідношеннях !| 
потужності окремо складених II горизонтів. Спостереження над групі 
тоутворюванням на поверхні різних археологічних об"ектІв дозволя‘| 
обчислити відносну швидкість росту грунту, що дорівнює приблизні 
І см в сторіччя.

При відмиранні грунту, його органічна частика може збере-1 
ся тільки в разі катастрофічного захоронения старрдавнього груН-І 
В тому разі, коли життя даного грунту закінчується без к а т а с т р о ф і 

ного захоронения, вся органічна частина, яка лишилась відновленої 
повинна "вигоріти", а на II місці залишається тільки II мінералці 
частина. Найбільш характерною особливістю таких грунтів, які лиОІ 
лись без органічної частини, буде наявність грунтової з о н а л ь н о с т і 

різниця тільки за характером мінеральної частини викопного груНї'В 
при цьому максимальна кількість новоутворених мінералів розташоЄ-1 
ються зверху грунтового розрізу, а також постійний перехід дони-В



3 материнські породи. Желваков! мінеральні ̂ утворення, то тільки 
в низах грунтового розрізу, так само як І щасних грунтах.

Великою проблемою, яка зараз широко створюється в літерату
рі, е питання про межі потужності грунтової ЩІ І можливості від
ношення до викопних грунтів стародавньої ггшої ! кори вивітрюва
ння, які виникли можливо в епохи довгого тонічного спокою.

Чим краще ми будемо знати захоронен! теперішнього часу ре
лікти викопних грунтів, тим краще зможемо ати про грунтоутворення 
в минулі геологічні епохи І з великим усп!' зуміємо використати 
дуже багату Інформацію, яку надав нам вив—  викопних грунтів.

Основні ознаки викопних грунтІЕ ско.яэ зводяться до слі ду
ючого :
1. Існування цілком певної горизонтальної тільності з розташування 
найбільш змінених порід в верхній частині нтових реліктів І пос
туповий, деколи, стадійний перехід в матері к І породи донизу.
2. Наявність залишків корінної системи.
3. Присутність кротовин І слідів життедТятлт! риючих організмів. 
Корінні залишки І кротовини в потужних стдовніх корах вивітрюван
ня можуть бути приурочені тільки до верхн;частини кори вивірюван- 
ня, яка втратила структуру материнських
4. Наявність "грунтових агрегатів", виділіструктуоованих глин 
серед глини, які складають псевдоморфози туринським матеріалом. 
На присутність таких "грунтових" агрегаті? ютужних стародавніх 
корах вивітрювання раніше не зверталося у?ь але в останній час
з "явились праці в яких описані "зпігенвтм'^лини", які мають місце 
з каолінах України.
°* Наявність желвакових новостворень схожїі® сучасні підзолисті 
г?унти I різних "журавчиків".

Вже зараз, не дивлячись, на відноск^еликий матеріал щодо 
викопних грунтів можна зазначити, що вони,*ливо, в з8"язку з тим, 
4° в минулі геологічні епохи Існували фізіографічні умови, які 
??охи відрізняються від сучасних, у ряді здків мали Інший харак- 
‘SP, чим зараз, відрізняються як по мінерному складу так І за 
п°тужн!стю. Викопні грунти, навіть малопоГІ, можуть являтися 
кінними корисними копалинами. Особливо баг корисних копалин пов”- 
Нзано з стародавніми корами вивітрювання.


