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Учитель географии высшей категории Митрахович О.И. руководит научным 

обществом учащихся «Искатель». Преподаватель ГГУ им. Ф. Скорины Соколов А.С. 

руководит занятиями областной очно-заочной школы «Экошкола». Активно работает 

при Гомельском отделе ОО «БГО» Клуб путешествий (руководитель – Хлебин Р.Ф.). 

Преподаватели геолого-географического факультета ГГУ им. Ф.Скорины Шершнев О.В.  

и Андрушко С.В. недавно пополнили когорту кандидатов географических наук. Всего 

на учете в Гомельском отделе состоят 1 член-кореспондент НАН Беларуси, доктор с.-х. 

наук, профессор, 27 кандидатов наук (из них 7 – географических наук, 12 – биологических, 

4 – экономических, 1 – педагогических, 2 – геолого-минералогических, 1 – сельскохозяйст-

венных), а также преподаватели вузов, школ, работники научных учреждений и т. д. 

Перспективы развития географии на региональном, как и на республиканском 

уровне во многом будут определены предстоящим IXсъездом БГО. При этом большие 

надежды остаются на содействие развитию географии в нашей стране со стороны 

руководства Республики Беларусь. 
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In article urgent problems of development of geography and geographical education, 
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Рассмотрены основные направления современных исследований антропогенных ланд-

шафтов в Украине, среди которых: исследования парадинамических и парагенетических 
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взаимодействия ландшафтно-инженерных систем с окружающей средой, высотной 

дифференциации антропогенных ландшафтов, их симметрии и асимметрии, 

функционирования антропогенных микроочаговых процессов и другие. Результаты 

этих исследований дадут возможность разрабатывать реальные проекты и прогнозы 

устойчивого развития отдельных регионов в будущем. 

 

Серед нових напрямів розвитку ландшафтознавства в Україні започаткованих                 

у другій половині ХХ ст. – меліоративне ландшафтознавство, геофізика ландшафтів, 

геохімія ландшафтів. ландшафтна екологія та інших, на початку ХХІ ст. найбільш 

активно розвивається антропогенне ландшафтознавство. Антропогенне ландшафтознавство 

в Україні завершило перший етап свого розвитку, результатом якого є не лише відомі 

теоретичні напрацювання [1, 2, 3, 4, 6] і детальне пізнання окремих класів 

антропогенних ландшафтів [3, 7, 8], але й формування нових перспективних напрямів 

їх досліджень. Це значно вищий рівень, другий етап пізнання антропогенних 

ландшафтів України, основний розвиток якого припадає на першу половину ХХІ ст. 

Серед нових і перспективних напрямів досліджень антропогенних ландшафтів                 

в Україні виокремлються такі: 

− дослідження парадинамічних і парагенетичних взаємозв’язків між ландшафтними 

комплексами як натуральних, так і уже виділених й частково пізнаних класів 

антропогенних ландшафтів, зокрема – селитебних і промислових, селитебних і дорожніх, 

сільськогосподарських й лісових антропогенних, сільськогосподарських й дорожніх, 

тафальних і селитебних та інших. Динаміка ландшафтів – однин з найменш 

опрацьованих розділів ландшафтознавства. Ще менше публікацій з динаміки 

антропогенних ландшафтів;  

− пізнання процесів взаємодії ландшафтно-інженерних та ландшафтно- 

техногенних систем з довкіллям, особливо у просторово-часовому аспекті. Часто 

упродовж життя лише одного покоління людей ландшафтно-інженерні системи 

зароджувались, активно функціонували й занепадали. Вивчення «досвіду» їх впливу на 

довкілля допоможе уникнути низки екологічних проблем у майбутньому;  

− дослідження вертикальної та висотної диференціації антропогенних 

ландшафтів і зумовлених ними динамічних процесів. Особливо це стосується 

селитебних і промислових ландшафтів, де продовжує активно формуватися двоярусна 

(підземна і наземна) структура унікальних ландшафтних комплексів, котрі, як не дивно, 

мають цікаве майбутнє. Висотна диференціація гірських ландшафтів дослідження 

значно краще ніж рівнинних;  

− дослідження розвитку та функціонування мікросередкових процесів у структурі 

антропогенних ландшафтів. Сучасне ландшафтно- і екологічно дестабілізоване 

середовище характеризується аномально швидкими змінами структурної організації 

геокомпонентів і ландшафтних комплексів та взаємозв’язків між ними. В таких умовах 

активно розвиваються мікроосередкові процеси – прояв нових ландшафтних, екологічних, 

енергетичних, речовинних та інших зв’язків, що формуються в навколишньому 

середовищі. Їх вивчення є перспективним. З одного боку – мікроосередкові процеси 

розкривають причини й механізм плинних тенденцій трансформації на локальному 

рівні та можливу перспективу їх регіоналізації, а з іншого – враховуючи їх індикаторне 

значення, відкривається шлях до управління станом природного середовища і мож-

ливість попередження виникнення небажаних або агресивних процесів та явищ на 

ранніх стадіях їх розвитку [9];  

− пізнання специфіки похідних процесів в антропогенних ландшафтах. На самперед            

це стосується промислових (особливо гірничо-промислових) та селитебних ландшафтів.  

За минулі 50–60 років активний розвиток похідних процесів спостерігається в усіх 
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класах антропогенних ландшафтів й в усіх регіонах України. Від інших, вони 

відрізняються тим, що у більшості випадків похідні процеси є передбачуваними. 

Райони їх майбутнього розвитку відомі, а значить прояв небажаних похідних процесів 

можна прогнозувати, що робить їх дослідження перспективними;  

− дослідження симетрії й асиметрії ландшафтів та пов’язаних з цими явищами їх 

розвитку. У перспективі саме через дослідження симетрії й асиметрії ландшафтних 

комплексів можна буде вирішити низку проблем пов’язаних з раціональним 

природокористуванням у межах височин, передгірських й гірських територій. Явищу 

симетрії й асиметрії в природі більше уваги приділяють математики, фізики, біологи. 

Географи й ландшафтознавці лише починають вивчати окремі особливості 

ландшафтних комплексів, що зумовлені їх симетрією й асиметрією;  

− виокремлення і дослідження унікальних та оригінальних антропогенних об’єктів 

й територій. Тривалий період формування антропогенних ландшафтів, їх різноманіття 

й своєрідність призвели до виокремлення в структурі антропогенних ландшафтів не 

лише оригінальних, але й унікальних територій та об’єктів, частина з яких уже зараз є 

складовими національної спадщини; 

− дослідження можливостей і доказ необхідності використання ландшафтного 

дизайну у процесі розробки проектів розбудови, перебудови і подальшого раціонального 

використання сучасних, переважно антропогенних, ландшафтів України. Кожний 

проект реконструкції антропогенного ландшафту має завершуватися їх дизайнерським 

оформленням, яке необхідно максимально наблизити до кращих зразків регіонального 

ландшафту де буде реалізовано проект. 

Виокремлені перспективні напрями дослідження антропогенних ландшафтів дадуть 

можливість реально планувати й обґрунтовувати перспективи розвитку ландшафтів 

майбутнього будь-якого регіону, зокрема й України. При цьому необхідно пам’ятати, 

що повна заміна натуральної природи антропогенною, натуральних ландшафтів 

антропогенними не лише не забезпечить збалансованого розвитку регіону чи країни, 

але й значно прискорить їх руйнацію. Нормального розвитку можна досягти лише 

внаслідок збалансованого поєднання в наявній або новій структурі ландшафтів регіону, 

а потім і в ландшафтній сфері Землі, досконалих у соціально-екологічному аспекті 

культурних і натуральних ландшафтів, які найбільш надійно гарантують стабільність 

довкілля за рахунок гомеостазу біосфери. 
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В работе дана характеристика геологического строения, геологической истории 

развития, геоморфологического устройства и полезных ископаемых территории Брест-

ского района, расположенного в Брестской области на юго-западе Республики Беларусь. 

 

Территория Брестского района располагается в западной части Русской плиты, 

которая является наиболее крупной тектонической структурой древней Восточно-

Европейской платформы.  

В геоструктурном отношении территория района приурочена к Подлясско-Брест-

ской впадине (северная и центральная часть) и Луковско-Ратновскому горсту (южная 

часть). На крайнем юге небольшую площадь занимает Волынская моноклиналь Волыно-

Подольской впадины. Породы фундамента залегают на глубине от 300 до 1800 м.  

Формирование кристаллического фундамента территории закончилось 1,6–1,7 млрд. 

лет назад. Он образован магматическими и метаморфическими породами (гранитами, 

гнейсами, сланцами, амфиболитами, кварцитами и др.). В дальнейшем территория 

платформы, или ее отдельные части, то возвышалась над поверхностью океана, то 

опускалась, превращаясь в его дно. Наиболее значительной была трансгрессия в позднем 

протерозое, когда море покрывало всю территорию района. В это время шло 

накопление песков и алевролитов. Мощность рифейских отложений составляет 50 м, 

вендских – 250–300 м.  

На протяжении значительной части геологического времени территория района 

была сушей, подтверждением этому является отсутствие отложений верхнего палеозоя, 


