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СЛОВО ДО ЧИТАЧА 
 

отуючи до видання цю книжку, автори мали на меті 
максимально об'єктивно й всебічно розкрити основні 

риси непересічної Особистості сучасності – Олександра Мефо- 
дійовича Маринича. 

Видатний учений, людина енциклопедичних знань, за базо-
вою освітою – географ, геоморфолог, доктор географічних наук, 
професор, лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, член-
кореспондент Національної академії наук України, ветеран Ве-
ликої Вітчизняної – він пройшов шлях у науці від аспіранта до 
декана, проректора столичного університету, керівника академі-
чної наукової установи – Сектору (згодом – Відділення) геогра-
фії. Олександр Мефодійович більш як вісім років працював в 
уряді міністром освіти, був депутатом Верховної Ради двох 
скликань, одним з ініціаторів створення академічного Інститу-
ту географії, відродження найдавнішої в Україні громадської 
організації – Українського географічного товариства, незмінним 
президентом якого обирався протягом 30 років.  

Мудра, глибоко порядна, красива людина, яка все своє життя 
віддала служінню суспільству, рідній державі, консолідації людей 
на численні добрі справи, – таким він залишиться в пам'яті всіх, 
хто його знав, мав можливість хоча б раз поспілкуватись із ним.  

Бажання взяти участь у підготовці цієї книги виявили чимало 
колег, друзів, учнів, послідовників О. М. Маринича, які навча-
лись, а потім працювали з ним на різних нивах, спілкувались за 
найрізноманітніших обставин, не лише з України, а й з інших 
держав. До книги вміщено фотографії, які красномовно свідчать 
як безпосередньо про життя та діяльність О. М. Маринича, так 
і про особливості епохи, в яку він жив і працював.  

Незважаючи на всі докладені зусилля, ми все ж таки вважа-
ємо, що нам вдалося лише наблизитися певною мірою до поста-
вленої мети. Адже йдеться про особливо багатогранну та обда-
ровану різноманітними талантами Людину, розкрити сутність 
якої повною мірою завжди непросто, а реально – неможливо. 
Тому сподіваємось, що матеріали цього видання будуть не 
лише належно вивчені та поціновані, а й доповнені в пода-
льшому новими публікаціями з глибоким аналізом досвіду та 

Г 
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результатів діяльності, наукового спадку Олександра Мефодійо-
вича, новими архівними та іншими документами, оформляться 
у вигляді цікавих експонатів у музейних залах, меморіальних 
приміщеннях, які вже створено і, сподіваємось, ще створюва-
тимуться. Це разом із відповідними положеннями підручників 
для середніх шкіл та університетів, написаних цим видатним 
ученим, допоможе краще зрозуміти життєву та наукову позицію 
Олександра Мефодійовича, гідно оцінити його внесок у наше 
суспільне життя, розвиток географії та інших наук, забезпечити 
формування більш ефективної системи навчання та виховання 
нового покоління українських громадян – справжніх патріотів 
своєї Вітчизни, належну їх підготовку до життя за сучасних 
умов, коли важливість та значення глибоких знань, професійних 
навичок, відповідальності кожного за свої дії незмірно зростає. 

Редколегія висловлює щиру вдячність усім, хто відгукнувся 
на запрошення поділитися своїми спогадами про Олександ-
ра Мефодійовича, хто виступив із власними ініціативами, на-
діслав свої міркування, копії документів, фотографії, і особли-
во – керівництву та працівникам Центрального державного 
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, Централь-
ного державного архіву вищих органів влади і управління 
України, Центрального державного архіву громадських об'єд-
нань України, а також архівів та фондів Національної акаде-
мії наук України, Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка та Казанського федерального університету. 

Сподіваємось, що ознайомлення із цим виданням допоможе 
вам не лише краще пізнати життєвий шлях та особисті якості 
О. М. Маринича, а й спонукатиме до глибшого розуміння історії 
нашої держави, проблем розвитку та значення для суспільства 
науки та освіти, важливості неодмінного утвердження в нашому 
повсякденному житті поваги до минулого та особистостей, які 
чесно і самовіддано працювали для всебічного розвитку Украї-
ни, добропорядних відносин між людьми, особливу цінність 
яких все життя сповідував та своїми діями наполегливо розви-
вав Олександр Мефодійович МАРИНИЧ. 

 
Редакційна колегія 
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ЗГАДУЮЧИ  О. М. МАРИНИЧА 
 
 

Патон Б. Є. 
 

ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ДЕРЖАВНИЙ 
І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

 
Олександра Мефодійовича Маринича я чудово знав багато 

років як добру, порядну, чуйну, цікаву, талановиту людину, 
яка зробила вагомий внесок у розвиток науки, освіти, у гро-
мадське життя в Україні. Як людину дуже енергійну і разом із 
тим спокійну, врівноважену, доброзичливу – саме таким він 
і залишився в нашій пам'яті. 

Особливо тісно ми співпрацювали та часто спілкувалися з 
О. М. Мариничем у той більш як восьмирічний період, коли він 
очолював Міністерство освіти. Вражало, як самовіддано він ви-
конував доручену йому справу, постійно турбувався про розви-
ток матеріальної бази освіти, забезпечував будівництво щороку, 
як мені відомо, від трьохсот до п'ятисот нових шкіл, підготовку 
на високому рівні необхідних кадрів, шкільних підручників, 
поліпшення умов забезпечення, підготовки та підвищення ква-
ліфікації вчителів, зростання необхідних для цього бюджетних 
асигнувань. Певен, що той внесок, який зробив О. М. Маринич 
у розвиток освіти, науки, свідчить, наскільки він був значущою 
постаттю на цій ниві, яскравим прикладом чесного ставлення до 
державної і громадської діяльності, як своєю плідною працею 
він зміцнював нашу державу, поєднуючи державну, освітянську, 
наукову та громадську діяльність. 

При вирішенні всіх найважливіших питань на міністерській ни-
ві Олександр Мефодійович тісно співпрацював з усією нашою 
Академією наук, значною мірою спирався на її потенціал. Ми об-
говорювали та вирішували в ході особистих зустрічей, на засідан-
нях президії непрості питання, які виникали на той час, багато з 
яких, до речі, залишаються актуальними й до цього часу. При цьо-
му завжди ми знаходили спільну мову з усіх питань. 
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З тих часів у Олександра Мефодійовича склалися добрі відно-
сини з усіма членами Академії, які він підтримував і зміцнював 
протягом усієї своєї багаторічної діяльності.  

Він завжди розглядав науку як єдине світове явище, не обмеже-
не національними кордонами, і з цим треба погодитись. Він докла-
дав чимало зусиль для утвердження української географічної науки 
у світі, виступаючи з лекціями, співпрацюючи із вченими багатьох 
країн. Хотілося б звернути увагу й на те, з якою повагою як до 
справжнього колеги, рівного за своїм науковим, творчим потенціа-
лом, ставилися до нього провідні зарубіжні вчені, з якими він зав-
жди мав взаємоповажні, у більшості випадків дружні відносини. 

У своїй науковій та організаторській роботі Олександр Мефо-
дійович зробив дуже багато для розвитку географічної науки. 
Саме за його ініціативою та активною участю ще наприкінці 
80-х рр. в Україні було розпочато підготовку й потім видано 
3-томну "Географічну енциклопедію України", робота над якою 
поєднала практично всіх провідних учених-географів, фахівців 
суміжних галузей знань. Ця одна з перших галузевих енциклопе-
дій й досі є неперевершеним зібранням інформації про природу, 
економіку, суспільне життя України. 

Логічним продовженням такої діяльності стало формування 
ним ідеї про підготовку та видання Національного атласу України. 
Ця пропозиція у 2001 р. була підтримана президентом України, 
стала великою справою, до реалізації якої було долучено більшість 
інститутів Національної академії наук, інших наукових центрів. 
Координатором наукового забезпечення цієї роботи став Інститут 
географії, який доклав чимало зусиль для реалізації цього проекту, 
насамперед його директор, учень та вихованець Олександра Мефо- 
дійовича, академік Леонід Григорович Руденко. Виданий у 2007 р. 
Національний атлас України дійсно став одним із важливих атри-
бутів нашої держави. Цілком заслужено у 2009 р. його було відзна-
чено Державною премією України в галузі науки і техніки. 

У доробку Олександра Мефодійовича чимало й інших фун-
даментальних, дійсно академічного рівня праць. Велика робота 
проведена ним під час підготовки "Української радянської 
енциклопедії", "Енциклопедії сучасної України", багатотомних 
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видань "Природные условия и естественные ресурсы СССР", 
22-томного географічного видання "Советский Союз", два томи 
якого щодо України, її регіонів були підготовлені під керівницт-
вом О. М. Маринича. Позитивні відгуки отримали 8-томна серія 
"Природа Української РСР", багатотомна серія "Конструктивно-
географічні основи раціонального природокористування". За цю 
останню роботу в 1993 р. Олександр Мефодійович разом із 
колегами був відзначений Державною премією України в га-
лузі науки і техніки.  

Ці та багато інших прикладів свідчать про те, яке важливе 
значення в суспільному житті відіграє географія, як цьому все 
своє життя активно сприяв О. М. Маринич. Переконаний, що 
потреба в розвитку географії і надалі зростатиме. Саме на цьо-
му завжди наголошував Олександр Мефодійович, постійно 
наполягаючи на необхідності посилення географічної науки в 
системі Національної академії наук, у суспільному житті в ці-
лому. Фактично він був основним ініціатором і рушієм ство-
рення академічного Інституту географії. Поступово й водночас 
енергійно він разом із колегами домагався реалізації цієї ідеї, 
по-батьківському до кінця своїх днів опікувався розвитком 
зазначеної установи, долею її працівників. Інститут – це спра-
вжній пам'ятник О. М. Мариничу. Він також постійно домагав-
ся розширення представництва географів у складі академії. 
І рішення сесії Академії про обрання у 2010 році додатково ще 
двох академіків та двох член-кореспондентів географів – це 
дійсно прорив і разом із тим данина нашої пам'яті та поваги до 
ідей, устремлінь, пропозицій, сподівань Олександра Мефоді-
йовича Маринича. 

Переконливим свідченням особливого авторитету О. М. Мари-
нича серед географів є обрання його незмінно протягом більш як 
тридцяти років президентом такої поважної, однієї з найстаріших в 
Україні громадських наукових інституцій, як Українське географі-
чне товариство. Під керівництвом Олександра Мефодійовича воно 
стало авторитетною спілкою кращих географів України, і Академія 
наук завжди співпрацювала й надалі співпрацюватиме із цим Това-
риством, підтримуючи його починання. 
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Особливе значення в житті О. М. Маринича мала підготовка 
кадрів. Він виховав чимало порядних, висококваліфікованих 
спеціалістів, учених, підготував гідну зміну, намагаючись прище-
пити усім ті ж риси, які були притаманні йому: порядність, чес-
ність, настирливість у пізнанні істини, глибокий патріотизм – 
і це йому вдавалось. 

Маю сказати, що Олександр Мефодійович мав право вихову-
вати, був Вчителем із великої літери, адже завжди, і особливо 
у складні періоди життя нашої країни, незмінно був попереду, 
наполегливо ніс добре й вічне до людей. Він добровольцем 
пішов на фронт у 1941 р. Тяжке поранення при обороні Києва 
й майже річне лікування в госпіталі не зломили його. Він скла-
дає державні іспити, одержує диплом географа-геоморфолога 
в Казанському університеті і вступає до аспірантури, але потім 
все ж таки знову добровільно повертається до війська. Перебу-
ває в танкових частинах, неодноразово відзначений бойовими 
нагородами, був комсоргом батальйону, а до танкістів я завжди 
ставився з особливою повагою і любов'ю. 

У таких людей є чому вчитись. Саме їх зусиллями, зусиллями 
їх учнів була відбудована наша країна, зміцнила свій економічний, 
людський, технічний, науковий потенціал, досить швидко стала 
однією з найрозвиненіших країн світу.  

Переконаний, що добра пам'ять про О. М. Маринича – велико-
го Вченого, Педагога, державного і громадського діяча, патріота 
Вітчизни – залишиться не тільки в серцях тих, хто з ним безпосе-
редньо працював, рідних і близьких, а й у його численних учнів, 
вихованців, усіх, хто буде навчатися за написаними ним підруч-
никами, вивчати його вагомий науковий доробок. 
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Тронько П. Т. 

 
В ЄДИНОМУ СТРОЮ 

 
ригадую, за яких умов я познайомився з Олександ-
ром Мефодійовичем Мариничем. Це був нелегкий час. 

Після звільнення до кінця 1943 р. значної частини території Украї-
ни мене демобілізували з діючої армії для роботи у визволених 
районах. Спочатку доїхав до м. Харкова Прямуючи далі на Київ, 
я опинився у Гоголеве, де були розташовані штаб армії, що насту-
пала на столицю, та центр збору кадрів для визволених районів. 

Мені стало відомо, що 6 листопада передбачається визволення 
Києва і я маю негайно прибути до нашої столиці. До Києва ми 
їхали через Пірнове. Так трапилось, що нас наздогнала машина 
М. С. Хрущова та Г. К. Жукова. З ними були О. Довженко, 
М. Бажан, Ю. Яновський. Ми поїхали за ними. О 10 годині ранку 
через Поділ ми вже прибули до Києва.  

Я з болем побачив багатостраждальний, але нескорений Київ. 
Хрещатик став руїною, там практично не можна було проїхати. 
Перша зупинка – в районі колишнього будинку універмагу, який 
був повністю зруйнований. Далі ми проїхали до пам'ятника Тара-
су Шевченку, вклонилися йому. Бачили, як у цей час горів черво-
ний корпус університету. Німці підпалили й підірвали його перед 
своєю втечею. Потім попрямували до пам'ятника Богдану Хмель-
ницькому, також вклонилися. Дісталися до заводу "Більшовик", 
який перетворився в купу сміття і металу. Ночувати в Києві не 
було можливості, тому ми поїхали до Горенки. За таких умов 
7 листопада 1943 р. я став киянином.  

У звільнений Київ поступово почали повертатись його мешкан-
ці, прибувати й студенти, які були поранені, пройшли лікування 
і вже не могли продовжувати військову службу, а тому хотіли на-
вчатись далі. Усі гуртом ми почали самовіддано повертати місто до 
життя, розбирати руїни, розчищати вулиці, відновлювати системи 
тепло-, водопостачання, організовувати забезпечення продуктами. 
Україна крок за кроком, у міру звільнення її території від фашист-
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ських загарбників поверталась до мирного життя, а отже і студенти 
мали сісти за парти. У шинельках, чобітках, напівголодні, в холод-
них аудиторіях… Усе це почалося в 1944 р. 

У 1945 р. Київський університет виступив з ініціативою взяти 
шефство над відбудовою Хрещатика. Вирішили відпрацьовувати 
по 4 години на тиждень на головній вулиці столиці, і почалася ве-
лика робота. Працювали самовіддано, хоча треба було не лише 
працювати, а і вчитися. 

Саме тоді я й познайомився з Олександром Мариничем та його 
однокурсником і другом Борисом Шульженком, який після пора-
нення також повернувся до Києва, відновив своє навчання в уні-
верситеті і виявляв неабияку активність у громадській роботі. На-
скільки мені відомо, на все своє життя вони зберегли щирі й 
близькі дружні стосунки, що суттєво допомагало їм у подальшій 
відповідальній роботі на благо Вітчизни. Вже в ті часи О. Маринич 
зарекомендував себе як здібна, непересічна особистість, вмілий 
організатор, спортсмен, який успішно відстоював честь універси-
тету у складі волейбольної та футбольної команд. 

Але найактивніше моє спілкування з О. М. Мариничем розгор-
нулося в період його роботи на посаді міністра освіти, яку він обі-
ймав понад вісім років. За цей час він провів колосальну роботу 
з організації навчання та виховання підростаючого покоління в 
нашій державі. Я тоді працював заступником голови уряду і був 
куратором, як тепер кажуть, гуманітарного блоку – питань мініс-
терств освіти, культури, охорони здоров'я та й багатьох інших дер-
жавних органів, розвитку вітчизняної науки. Основні завдання, що 
вирішувалися Міністерством освіти на той час, – забезпечення 
охоплення середньою освітою всіх дітей шкільного віку, зміцнення 
матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу шкіл, належне 
виховання підростаючого покоління, високоосвічених, фізично 
здорових, справжніх патріотів своєї Вітчизни. 

О. М. Маринич приділяв особливу увагу розбудові мережі шкіл, 
адже потрібно було відновлювати давно застарілі та відкривати 
нові. При цьому він тісно співпрацював із будівельними міністерс-
твами, місцевими органами влади, і це давало відчутні результати. 
Незважаючи на складнощі того часу – не було асигнувань, матері-
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альних ресурсів, школи були забезпечені всім необхідним, діти 
в основному всі вчились. І у вищі педагогічні навчальні заклади, 
мережа яких за часів роботи О. М. Маринича на посаді міністра 
суттєво розширилася, вступали найкращі. 

Я часто бував на колегіях Міністерства освіти, адже також є 
вчителем за освітою, і тому питання, що обговорювались, були 
для мене дуже близькими. Дійсно, у той час було багато зробле-
но для поліпшення підготовки, підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів, навчання керівників навчальних закладів. Важли-
во, що випускники педагогічних ВНЗ точно знали, що вони 
потрібні державі, і коли вони закінчать навчання, то будуть обо-
в'язково працевлаштовані.  

Значну увагу Міністерство освіти приділяло роботі безпосеред-
ньо із вчителями, вивченню їхньої думки, залученню до підготовки 
найважливіших рішень. Під керівництвом уряду було проведено 
кілька всеукраїнських з'їздів учителів. Були ми разом з Олександ-
ром Мефодійовичем і на союзному з'їзді вчителів, представляли 
учительство України, спілкувались із союзним міністром освіти 
М. О. Прокоф'євим. Він високо оцінив роботу О. М. Маринича, 
усіх, хто займався справою освіти на Україні. 

Важливо відзначити, що ми з Олександром Мефодійовичем по-
стійно й всебічно вивчали та обговорювали найрізноманітніші 
проблеми, міжнародний досвід, з яким за дорученням уряду він 
мав можливість предметно знайомитися, неодноразово перебуваю-
чи у відрядженнях за кордоном. І завжди ми знаходили спільну 
позицію, що переконливо свідчило про його компетентність, конс-
труктивність, високу політичну культуру, готовність до компромі-
сів у досягненні поставлених цілей.  

Неодноразово проблеми у сфері освіти за моєю участю об-
говорювались на засіданнях уряду, у інших органах, які вико-
нували важливі функції із забезпечення розвитку держави. 
Олександр Мефодійович завжди виглядав гідно, демонструючи 
принциповість, глибокі знання суті справи, наявних проблем, від-
повідальне ставлення до виконання покладених на нього обов'яз-
ків, тонке почуття гумору. Він був дуже принциповий, вимогли-
вий і, без сумніву, з великим організаторським талантом. 
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У нас із ним дійсно склалися робочі, ділові відносини, взаєм-
на повага, як і між усіма членами уряду того часу. Цим відноси-
нам не заважало, а навіть суттєво сприяло наше абсолютно дру-
жнє, людське спілкування в позаробочий час. Ми спільно ділили 
радість і горе, часто ходили один до одного, спілкувались під 
час прогулянок на природі.  

При цьому хочеться згадати й про Єлизавету Василівну Сафо-
нову – дружину Олександра Мефодійовича, сказати й про неї доб-
ре слово. Це була прекрасна, скромна людина, вчена-історик, яка 
викладала в Київському університеті, вивчала питання участі 
жінок у Другій світовій війні. Вона, зокрема, знала, що в роки вій-
ни я був у командуванні 8-ї повітряної армії і у нас були дівчата-
льотчиці, одна з них – Герой Радянського Союзу Лідія Литвяк, яка 
збила 12 ворожих літаків. Загинула вона під час повітряного бою 
під Красним Лучем на Донбасі. Весь матеріал про цю жінку, який 
у мене тоді був, я віддав Єлизаветі Василівні, і вона зробила все 
для того, щоб пам'ять про героїню було збережено. Пізніше мене 
запросили до м. Красний Луч, у школу імені Лідії Литвяк, там їй 
поставлено пам'ятник. 

Я з великим болем сприйняв звістку про смерть Єлизаве-
ти Василівни, як щось дуже особисте, бо ця сім'я була мені дуже 
духовно близькою. Я розумів, наскільки це велика втрата для 
Олександра Мефодійовича і він її гідно переніс. 

Хотів би сказати також кілька слів про активну громадську 
діяльність О. М. Маринича. Тривалий час він очолював Україн-
ське географічне товариство, яке заслужено користується повагою 
серед науковців, широкої громадськості. Нами спільно була прове-
дена велика робота для забезпечення підготовки багатотомного 
видання "Історія міст і сіл УРСР". Це видання готували переважно 
історики, але Олександр Мефодійович, його колеги-географи, інші 
фахівці та місцеві органи влади, розуміючи значення цієї роботи 
для збереження історичної пам'яті та справедливості, національної 
ідентифікації українців, активно нам допомагали. Врешті, він на-
писав поважні рецензії, рекомендаційні листи на це видання, що 
відіграло свою роль, сприяло успіху: за цю роботу я і мої заступни-
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ки в редколегії були удостоєні Державної премії СРСР в галузі 
науки і техніки. У нас було п'ять конкурентів, проте при голосу-
ванні ми отримали найбільше голосів.  

Значною мірою нас поєднувала з Олександром Мефодійовичем 
тісна співпраця при підготовці матеріалів і до "Української радян-
ської енциклопедії", інших енциклопедичних видань. 

Коли було проголошено незалежність України, постало питання 
про відновлення Спілки краєзнавців, яка була повністю репресова-
на у 30-ті рр. Одним з ініціаторів вирішення цього важливого за-
вдання став Олександр Мефодійович. При цьому ми співпрацюва-
ли з міністерствами освіти, культури, численними ентузіастами. 
У 1993 р. було проведено установчий з'їзд, він брав активну участь 
у його підготовці. Я став головою цієї спілки, він – членом прези-
дії, учасником з'їздів. Таким чином ми спільно вирішували питан-
ня, щодо яких у нас був інтерес, поклик душі, адже географічне 
та історичне краєзнавство дуже споріднені речі. 

Якщо говорити про моральні якості О. М. Маринича та його 
сім'ї, то це були, без сумніву, чесні, скромні, працьовиті люди, 
справжні науковці, які віддавали роботі все. 

Олександр Мефодійович ніколи не підвищував голос. Його 
слухали, поважали за компетентність та професіоналізм, працез-
датність, порядність. Я думаю, що з усіх міністрів освіти він був 
одним із кращих щодо здатності забезпечити високий рівень нау-
ково-педагогічної та виховної роботи. Він зробив величезний 
внесок у розбудову, покращення освіти в Україні, а в останні ро-
ки, працюючи в Академії, де ми знову могли частіше спілкува-
тись, – у розвиток науки. Останнє його найважливіше досягнення, 
на мою думку, – Національний атлас України. Моя участь у цій 
справі була мінімальною: я із задоволенням написав та опубліку-
вав лише свою рецензію. А Олександр Мефодійович був основ-
ною рушійною силою цієї справи. Атлас був високо оцінений, 
адже це дійсно унікальна робота. Ще одна його велика робота – 
це "Географічна енциклопедія України".  

О. М. Маринич своєю наполегливою працею із сільського хло-
пця виріс до члена уряду та депутата парламенту Української дер-
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жави, видатного вченого, професора, член-кореспондента Наці-
ональної академії наук, створив величезний науковий доробок. 

Я знаю, що на географічному факультеті Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка відкрили меморіа-
льну дошку, назвали ім'ям О. М. Маринича аудиторію. Але вва-
жаю, що він заслуговує на більше: потрібно видати його твори й 
відкрити також меморіальну дошку на будинку, де він жив бага-
то років, бо це людина, яка зробила великий внесок у громадсь-
ку, політичну, державну роботу, у розвиток науки, освіти, утве-
рдження Української держави. І в Інституті географії не повинні 
забувати, що значною мірою саме завдяки зусиллям Олександ-
ра Мефодійовича було утворено цей Інститут і він там натхнен-
но працював майже до останнього. 

Світла пам'ять про Олександра Мефодійовича Маринича має 
назавжди залишитись із нами. 

 
 
 

 



 

 17

Губерський Л. В. 
 

З УНІВЕРСИТЕТОМ У СЕРЦІ 
 

 Олександром Мефодійовичем Мариничем я познайомився 
ще за часів його роботи деканом географічного факультету 

нашого університету. Це був 1967 р. Мене, тоді студента 4-го кур-
су філософського факультету, обрали керівником університетської 
молоді. О. М. Маринич у моєму уявленні постав фігурою особли-
вою, поважною і помітною – професор, відомий учений. Уже тоді 
мене вразило, з якою зацікавленістю Олександр Мефодійович ста-
виться до студентства, до всіх молодіжних проблем. 

Узагалі до студентства в університеті та безпосередньо на фа-
культетах традиційно було доброзичливе ставлення. У своїй гро-
мадській активності воно завжди могло розраховувати на допомогу 
та підтримку від ректорату, своїх деканів, і географічний факультет 
не був винятком. Хоча особливе, позитивне ставлення декана геог-
рафічного до студентів було дуже помітним. 

Невдовзі Олександр Мефодійович став проректором із навчаль-
ної роботи університету. За цих обставин я вже мав потребу і мож-
ливість частіше спілкуватись із ним. На той час в університеті було 
два проректори, з якими я спілкувався найбільше: Ігор Михайло-
вич Карнаухов і Олександр Мефодійович Маринич. Адже було 
чимало питань, які мені необхідно було вирішувати на ниві гро-
мадської роботи, однак більшість із них виходили за межі моїх 
можливостей. Йдеться, зокрема, про питання, пов'язані з організа-
цією навчального та виховного процесу, дозвілля, трудової діяль-
ності студентів у період літніх канікул, у студентських будівельних 
загонах, які ми направляли по всій країні. Скільки наших студентів 
пройшли через цілину – там працювало дуже багато вихованців 
нашого університету, їздили тисячами. Будували житлові будинки, 
корівники, інші об'єкти різноманітного призначення. І керували 
цим, і безпосередньо роботи виконували самі студенти, самостій-
но. Вони були і командирами загонів, і бригадирами, виробничими 
майстрами, читали креслення, чітко знали, як якісно виконувати всі 
роботи. Усе було в руках студентства. Хоча, звичайно, цьому знач-
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ною мірою сприяло те, що багато студентів прийшли до універси-
тету з виробництва, маючи професію, практичний досвід. Пізніше 
були щорічні поїздки студентів на сільгоспроботи, які також знач-
ною мірою згуртовували, давали практичні уявлення про життя. 
Сьогодні мені дехто з молоді не вірить, що всіма цими справами 
займались самі студенти. 

Належно підтримувався і розвиток наукової діяльності студен-
тів, адже університет без науки неможливий. На кожному факу-
льтеті було створено наукові студентські товариства. Активно 
працювали гуртки з актуальних наукових проблем, щороку про-
водились конкурси на кращу наукову роботу з природничих 
і суспільних наук. Надавалося всіляке сприяння проведенню нау-
кових конференцій в університеті, забезпечувалась участь кращих 
молодих науковців у роботі конференцій, які організовувались 
іншими університетами, і не лише в нашій країні. Не просто було 
вишукати для всього цього необхідні кошти. Однак і ці питання 
вирішувались, переважно у співпраці та за активною участю як 
Олександра Мефодійовича, так і проректора з наукової роботи 
Олександра Захаровича Жмудського, інших провідних професо-
рів університету. 

Чимало доводилося працювати і для поліпшення забезпечення 
студентів гуртожитками, умов проживання в них, розширення 
будівництва нових студентських осель.  

Однак особливо активно доводилося працювати у сфері навча-
льного процесу, здійснюючи контроль за навчанням, успішністю, 
дисципліною студентів, організацією ними самостійної роботи, 
організовувати надання відмінниками допомоги тим, хто відставав. 
І це зрозуміло, адже основне покликання студента університету в 
усі часи – систематичне, послідовне навчання, глибоке опанування 
знаннями. Більшість усвідомлювали, що без хорошого навчання у 
нас не може бути майбутнього.  

До речі, тоді ж почали з'являтися в університеті і студентські 
деканати як одна з форм студентського самоврядування. Саме на 
радіофізичному факультеті нашого університету вперше на весь 
Радянський Союз було створено таку студентську структуру. По-
тім студдеканати з'явились і на інших факультетах, які активно 
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взаємодіяли з іншими студентськими організаціями загальноуніве-
рситетського та факультетського рівнів. Ми почали спільно органі-
зовувати різноманітні заходи, зокрема й змагання студентських 
груп на звання кращої.  

Хотілося би сподіватись, що сучасні студентські парламенти 
предметніше ознайомляться з тогочасним досвідом студентського 
самоврядування, творчо, з урахуванням сучасних реалій запозичать 
краще, відкинувши неприйнятне, активніше сприятимуть форму-
ванню високоосвічених, патріотично налаштованих нових поко-
лінь наших співвітчизників. 

І в центрі всієї нашої роботи зі студентством у ті часи завжди 
був проректор із навчальної роботи – Олександр Мефодійович Ма-
ринич, до кого ми звертались за підтримкою та порадою. При цьо-
му мене вражало винятково доброзичливе, батьківське ставлення 
О. М. Маринича до студентських ініціатив. Не було жодного випа-
дку, щоб він, посилаючись на зайнятість чи інші обставини, невід-
кладно не прийняв, уважно не вислухав мене чи моїх заступників.  

Олександр Мефодійович узагалі був людиною дуже коректною 
та ввічливою, спокійною, урівноваженою. Я ніколи не чув, щоб він 
підвищував голос, як то кажуть, виходив із себе. Хоча бували, зви-
чайно, різні ситуації. Одного разу я був свідком, коли до нього при-
йшов батько, дитина якого не вступила на один із факультетів уні-
верситету. Відвідувач був інвалідом і прийшов до проректора весь 
переповнений емоціями. Я, звичайно, розумів почуття цього бать-
ка. Однак він був абсолютно несправедливим у звинуваченнях на 
адресу Олександра Мефодійовича. Адже, як виявилося, абітурієнт 
написав твір на двійку, тому його однозначно не можна було зара-
хувати до університету за будь-яких умов. І коли розмова досягла 
максимального напруження, до кабінету випадково зайшов 
Ігор Михайлович Карнаухов, який на той час працював проректо-
ром із вечірньої та заочної форм навчання. Я й досі чудово пам'я-
таю, як цей батько каже Олександру Мефодійовичу: "Ви що не 
бачите, що я інвалід, а Ви на мене скляними очима дивитеся". 
Олександр Мефодійович уже тоді ходив в окулярах. Ігор Михай-
лович одразу обурився: "Як Ви смієте так розмовляти. Він, між 
іншим, теж інвалід". Я тоді ще не знав, що Олександр Мефоді-



 

 20

йович при обороні Києва отримав тяжке поранення, довго ліку-
вався і лише потім знову повернувся до армії. Ігоря Михайлови-
ча дуже вразило, як це, відвідувач у такій образливій формі мо-
же дозволяти собі розмовляти з проректором, професором та ще 
і фронтовиком, таким же, як і він, який отримав тяжке поранен-
ня і ледве вижив. Олександр Мефодійович при цьому не закипів, 
а спокійно сказав: "Ігоре Михайловичу, шановний відвідувачу, 
заспокойтеся!" І спокійним тоном закінчив цю розмову. Звісно, 
було зрозуміло, що він був дуже ображений, адже він такий же 
фронтовик, однак стримався, не дав волю емоціям. Він був дуже 
вразливим, але все тримав у собі. 

Його врівноваженість і незламна сила волі не дозволяли йому 
розслабитися, вчинити негідно. Не пам'ятаю такого випадку, щоб 
він спокійно не знайшов виходу з тієї чи іншої непростої ситуації, 
не вирішив якесь питання, незалежно від того, чи йдеться про на-
вчальний, виховний процес, чи про виготовлення костюмів для 
студентів-активістів університету, які були обрані для участі 
в першому всеукраїнському з'їзді студентів, а необхідних для цього 
коштів не було. Усі студентські проблеми йому були дуже близь-
кими. Думаю, що він ніколи не забував про своє студентське ми-
нуле й завжди намагався зробити для нових поколінь студентів 
щось краще, ніж мав сам. 

До вирішення будь-якого питання він ставився фундамента-
льно, дуже глибоко і всебічно вивчав проблему, вникав у її сут-
ність, не вивчивши, ніколи не поспішав визначитись. Бувало, 
щось пропоную йому, а він так подивиться на мене крізь окуля-
ри і задумливо каже: "Я думаю, Льоня, що не варто цього роби-
ти". Це так запам'яталося мені на все життя. Очевидно, давалася 
взнаки моя недосвідченість, або ж я писав та пропонував тоді не 
завжди переконливо. 

Про те, як Олександр Мефодійович ставився до авторитету уні-
верситету, його студентства красномовно свідчить такий факт. 
Запросив він одного разу мене до себе. Я зайшов. У нього в кабіне-
ті сидить незнайомий чоловік, років десь за тридцять п'ять. Як я 
зрозумів, ішлося про одну загальнореспубліканську молодіжну 
акцію, яка проводилась серед студентів-активістів. Представник 
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ЦК комсомолу, як виявилося, прийшов до проректора з якимись 
претензіями щодо проведення цієї акції в університеті. Олек-
сандр Мефодійович каже мені: "Це інструктор ЦК комсомолу 
України" і звертається до відвідувача: "Чи Ви знаєте, хто це?". Той 
відповів, що ні. Тоді О. М. Маринич і питає у нього: "А як же Ви 
працюєте в ЦК, якщо не знаєте лідера студентів університету?". 
Той був настільки приголомшений, що одразу почервонів. Олек-
сандр Мефодійович так його поставив на місце, що я й досі не 
знаю, де він подівся після того. Вимогливим був Олександр Мефо-
дійович, але ображати університет, його представників не давав. 

Не хотілося, щоб складалося враження, що в університеті ми 
лише працювали чи навчались. Були і відпочинок, дружні приватні 
зустрічі. Кілька років була практика, коли після завершення роботи 
приймальної комісії керівництво університету, декани виїжджати 
на природу хоча б на короткий відпочинок, пограти у футбол на 
якійсь галявині. До команди ректорату входили проректори, голова 
профкому, а проти них грали декани. Олександр Мефодійович був 
переважно в захисті чи на воротах. Завжди сповнений азарту, енту-
зіазму, веселий, часто жартував. 

Призначення О. М. Маринича міністром освіти було дуже пози-
тивно сприйнято в університеті. Усі розуміли, що це вкрай відпові-
дальна посада і Олександр Мефодійович, як вже знаний науковець 
та освітянин, був гідним неї. За своїм характером і стилем роботи, 
рівнем професійності він був саме тією людиною, яка мала працю-
вати на вищому рівні освітянської ниви. Більш як вісім років він 
пропрацював на цій посаді. Свого часу навіть на вищому рівні, де 
переважно жорстко критикували, його роботу за результатами роз-
гляду стану справ у галузі оцінили позитивно, що бувало дуже рід-
ко, незважаючи на те, що попередньо підготовлена довідка налаш-
товувала на інше. 

Працюючи на посаді міністра, О. М. Маринич ніколи не пори-
вав зв'язки з університетом, часто бував, виступав на зібраннях 
викладачів і студентів. У той час майже всі міністри спиралися на 
університет, на науку, часто брали участь у навчальному та вихов-
ному процесі, підготовці підручників. Це повною мірою було хара-
ктерним і для Олександра Мефодійовича. При цьому, звичайно, 
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особливо тісні відносини він підтримував із географічним факуль-
тетом, насамперед з його однокурсником, багаторічним деканом 
факультету професором Михайлом Іллічем Щербанем, учнем і 
вихованцем професором Петром Григоровичем Шищенком, тепер 
почесним професором нашого університету, який після Олексан- 
дра Мефодійовича очолив сформовану ним кафедру фізичної геог-
рафії, а згодом і Українське географічне товариство, відновлення 
діяльності якого в Україні в повоєнний час відбулося, як відомо, 
значною мірою завдячуючи Олександру Мефодійовичу та профе-
сорові Петру Костьовичу Заморію. 

А взагалі дуже добре, що О. М. Маринич став членом уряду, 
очолив міністерство. Це дуже допомогло розвитку університету, 
поліпшенню єднання науки та освіти, підвищенню рівня підго-
товки студентів. 

Потім, коли Олександр Мефодійович працював уже в Акаде-
мії наук, керував Відділенням географії, він також підтримував 
тісні зв'язки з університетом і навіть суттєво зміцнив їх, що гідно 
наслідування. Ми ще частіше бачилися, коли я став членом Націо-
нальної академії наук. Його завжди переповнювали нові творчі 
задуми, з якими він щиро ділився, виявляв незмінну готовність до 
співпраці, всіляких добрих справ. 

О. М. Маринич особливо вболівав за університетських ветера-
нів, збереження пам'яті про ту страшну війну, її героїв. Ще за ча-
сів перебування на посаді проректора за його підтримки в уні-
верситеті було створено тематичний клуб, яким багато років 
самовіддано керували наші доценти Галина Мефодіївна Кри-
вошея та Єлизавета Василівна Сафонова – дружина Олексан-
дра Мефодійовича. Завдяки цьому клубу з видатними героями, 
відомими особистостями змогли познайомитися викладачі та сту-
денти університету, доторкнутися до живої історії, послухати 
спогади реальних учасників славетних подій. Не маю сумніву, що 
робота клубу, незабутні зустрічі стали дієвим чинником форму-
вання громадянської позиції наших студентів, виховання їхнього 
патріотизму, поваги до нашого народу, його історії.  

За всіх обставин протягом усього життя Олександра Мефодійо-
вича незмінно відчувались його особлива людяність, порядність і 
доброта. Це виявлялося в усьому, і насамперед у сімейних відно-



 

 23

синах. Він безмежно любив і поважав свою дружину, яка була од-
ним з найавторитетніших наших викладачів, ветеранів. Героїчно 
пройшовши всю війну, вона вступила до університету, закінчила 
історичний факультет і пропрацювала тут усе життя, була одним із 
кращих фахівців з історії Другої світової війни, вивчала питання 
участі жінок у війні, зробила відчутний внесок у збереження, по-
пуляризацію пам'яті про багатьох героїнь, які витримали всі ви-
пробовування нарівні з чоловіками. З усією теплотою та турботою 
Олександр Мефодійович щиро вболівав за долі своїх синів – Аліка 
та Віталія, його нащадків, але ставився до них завжди вимогливо, 
принципово. Зокрема, коли його онук Олександр, який після від-
мінного навчання та прекрасного закінчення нашого факультету 
кібернетики наприкінці його перебування в аспірантурі був запро-
шений на посаду асистента кафедри, Олександр Мефодійович не-
гайно зателефонував проректорові й висловив свою стурбованість 
тим, чи не є це виявом якогось особливого ставлення саме до його 
онука і чи не забороняється це законодавством, адже він ще не 
захистив дисертацію. Лише після докладного пояснення ситуації 
він заспокоївся. Дуже швидко онук Олександр успішно захисти-
вся не лише в нашому, а й у одному з найпрестижніших зарубі-
жних університетів, нині вже доцент, активно зростає як учений 
та викладач, користується авторитетом як математик високого 
рівня і, думаю, що буде гідним продовжувачем університетської 
династії Мариничів. Переконаний, що не лише серед шахтарів 
і металургів можуть бути династії. Не менш важливо їх форму-
вати й серед науковців, освітян. 

В останні роки Олександру Мефодійовичу було вже важко хо-
дити, дедалі більше давалося взнаки тяжке поранення, але він все 
одно приходив на зібрання в університет, засідання ради ветеранів, 
на загальні збори Національної академії наук. Якось на таких збо-
рах я з ним зустрівся, а він і каже, що кілька днів тому поховав 
другого сина. Але на збори все одно прийшов, бо ж голосувати 
потрібно. Яка сила волі і яка відповідальність!  

Або інші приклади, які розкривають непересічні людські якості 
Олександра Мефодійовича. До своєї сім'ї як повноправного її члена 
він прийняв Бориса Шпилевого – сина рідної сестри Варі, яка була 
розстріляна фашистами в період окупації. Слід згадати й про те, що 
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О. М. Маринича багато років поєднувала щира дружба з Бори-
сом Сергійовичем Шульженком – його однокурсником, побра-
тимом по обороні Києва. Їх навіть поранило в один день. І коли 
Б. С. Шульженко раптово помер у 1970 р., Олександр Мефодійо-
вич неофіційно взяв під свою опіку його сина Володю, усю родину 
свого друга, в останні роки свого життя доклав чимало зусиль для 
забезпечення належної підготовки прекрасного видання спогадів, 
документів про життя та діяльність цієї добре знаної в державі лю-
дини. Він щиро опікувався багатьма й іншими синами та доньками 
своїх університетських однокурсників, друзів.  

Про особливі людські якості Олександра Мефодійовича свід-
чила і його щира дружба з такими ж, як і він, ветеранами війни, 
проректорами університету Ігорем Михайловичем Карнауховим, 
Віктором Васильовичем Цвєтковим. З якою повагою вони ста-
вились один до одного все своє життя! Добра їм пам'ять і вдяч-
ність за те, що вони були, що ми могли бути поруч із ними, вчи-
тися розуміти сенс життя. 

Олександр Мефодійович по життю пройшов гідно – ніде не 
схибив. Я ніколи не чув, щоб хтось сказав про необ'єктивність, 
непунктуальність, необов'язковість чи щось подібне стосовно 
Олександра Мефодійовича. Він завжди переживав, щоб нікого не 
образити, якщо щось пообіцяв, обов'язково мав зробити. Це, без 
сумніву, була благородна, непересічна людина, яка залишила по 
собі добру пам'ять у нашому в університеті та й далеко за його ме-
жами, стала для всіх нас яскравим зразком для наслідування. 
 
 
 

 



 

 25

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ О. М. МАРИНИЧА 
В НАУЦІ ТА ОСВІТІ 
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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 

О. М. МАРИНИЧА 
 

ідомий дослідник природи України, геоморфолог, 
фізико-географ, член-кореспондент НАН України, заслу-

жений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, доктор географічних наук, професор 
Олександр Мефодійович Маринич народився 4 вересня 1920 р. 
в селянській родині на Кіровоградщині, в с. Суботці Знам'ян-
ського району. Після закінчення середньої школи в 1937 р. 
вступив до Київського університету. На початку Великої Віт-
чизняної війни Олександр Маринич – студент геолого-геогра- 
фічного факультету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка – брав участь в обороні Києва, був поране-
ний і направлений до госпіталю в м. Казань. Тут у 1942 р. за-
кінчив Казанський університет за спеціальністю "Географ-
геоморфолог", вступив до аспірантури, а потім знову пішов у 
танкові війська. Після Перемоги О. М. Маринич повернувся 
до Київського університету, де під керівництвом академіка 
В. Г. Бондарчука навчався в аспірантурі геологічного факуль-
тету, яку успішно закінчив у 1948 р.  

Саме в цей час розпочинається надзвичайно творчий, спря-
мований на плідну наукову та педагогічну діяльність етап життя 
Олександра Мефодійовича. 

Працюючи на посаді асистента кафедри загальної геології, він у 
1948 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата географічних наук на тему "Геоморфологія Подільського При-
дністров'я", в якій з позиції теоретико-методичних засад тектооро-

В 
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генічної концепції В. Г. Бондарчука детально висвітлено питання 
впливу активної тектоніки на рельєф одного з найскладніших регі-
онів України. А вже в 1949 р. разом із професором П. К. Заморієм 
на географічному факультеті він створює кафедру геоморфо-
логії, де працює доцентом до 1955 р. У період з 1956 до 1968 р. 
О. М. Маринич – завідувач кафедри фізичної географії та декан 
географічного факультету Київського університету, а з 1968 до 
1971 р. – проректор із навчальної роботи. 

Видатною подією наукової біографії О. М. Маринича в цей 
період є захист у 1961 р. в Московському університеті дисерта-
ції на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук на 
тему "Геоморфологія Південного Полісся". Науковим консуль-
тантом цієї роботи, що не втратила свого наукового значення 
донині, був видатний географ-геоморфолог і палеогеограф ака-
демік І. П. Герасимов, а офіційними опонентами – відомі про-
фесори К. К. Марков (невдовзі став академіком), К. І. Геренчук 
і Г. І. Гарецький, які дуже високо оцінили науковий доробок 
О. М. Маринича. Після захисту докторської дисертації О. М. Ма-
ринич у 1962 р. був затверджений у званні професора, а у 1969 р. 
обраний член-кореспондентом АН УССР. 

У 1971–1979 рр. О. М. Маринич працював міністром освіти. 
На той час головним завданням міністерства було забезпечити 
отримання загальної середньої освіти всією молоддю шкільного 
віку. Значна увага приділялась розвитку мережі середніх та ви-
щих педагогічних навчальних закладів, підготовці та підвищен-
ню кваліфікації вчителів, керівних кадрів закладів освіти, підго-
товці нових шкільних підручників і навчальних посібників, 
удосконаленню методики викладання шкільних дисциплін, тру-
довому вихованню учнів. 

У ці ж роки О. М. Маринича двічі обирали депутатом Верхов-
ної Ради, він займав чітку громадянську позицію стосовно опрацю-
вання стратегії виховання підростаючого покоління в дусі віддано-
сті Україні і високої професійності. 

О. М. Маринич очолював делегації України і виступав на сесіях 
ЮНЕСКО в Парижі і Тбілісі, а також на міжнародних конферен- 
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ціях з освіти у США і Японії. Вивчав досвід освітянської справи в 
зарубіжних країнах (у Франції, США, Японії, Індії, на Кубі та ін.). 
Опублікував низку праць у закордонних виданнях про стан освіти 
в Україні, читав курси лекцій в університетах Франції, Польщі, 
Югославії, Канади, Індії та інших країн. 

З 1979 до 1989 р. О. М. Маринич – керівник Сектору, а 
згодом Відділення географії Інституту геофізики ім. С. І. Суб-
ботіна АН УРСР, з 1989 р. – радник дирекції і професор кафе-
дри фізичної географії і охорони природи Київського держав-
ного університету ім. Тараса Шевченка. О. М. Маринич – 
один із засновників Інституту географії НАН України, який 
було створено в 1991 р. 

У цей період серед найважливіших напрямів розвитку геог-
рафії в Академії наук України вирізняються дослідження геог-
рафічних проблем регіонального природокористування, які й 
досі залишаються одними з найактуальніших. Характерною 
рисою є участь співробітників у багатьох державних і між- 
народних програмах "Природокористування", "Комплексна про-
грама науково-технічного прогресу та його соціально-економічних 
наслідків на 1985–2005 рр. по УРСР", "Генсхема розвитку промис-
ловості і комплексна програма раціонального використання трудо-
вих ресурсів м. Києва (до 1990 р.), "Наукові основи раціонального 
використання і охорони басейнів річок Дніпра, Прип'яті, Дністра", 
"Вивчення природних і техногенних процесів геологічного середо-
вища УРСР", "Розробка наукових основ раціонального викорис-
тання і охорони природних ресурсів Полісся, а також вод басейнів 
Дніпра, Прип'яті, Дністра". 

Особливе значення в цей час мають науково-дослідні роботи, 
пов'язані з оцінкою стану природного середовища після аварії на 
ЧАЕС і мінімізацією її негативних наслідків. Ці роботи проводили-
ся в межах "Комплексної екологічної програми досліджень наслід-
ків аварії на ЧАЕС", міжвідомчої програми "Прогноз – 1987–1988" 
з оцінки динаміки виносу радіоактивних речовин із забруднених 
площ УРСР, БРСР і деяких областей РРФСР в басейні Дніпра", 
"Екологія зони впливу ЧАЕС" та ін. 
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Багато уваги також було приділено розв'язанню економіко-
екологічних проблем будівництва водогосподарського комплексу 
Дунай – Дніпро і великомасштабної меліорації земель, обґрунту-
ванню Генеральної схеми планування м. Києва та Київської облас-
ті, висвітленню результатів комплексних географічних досліджень 
на території Київського Придніпров'я з метою розробки основ ре-
гіонального природокористування республіки, вивчення закономі-
рностей та особливостей територіальної організації та розміщення 
суспільного виробництва і розселення (економіко- та соціально-
географічні дослідження), системного картографування природних 
і виробничих територіальних комплексів та їх компонентів тощо. 

У 1981 р. з ініціативи О. М. Маринича створюється комплек-
сний географічний стаціонар біля селища Димер. Серед голо-
вних його завдань – проведення режимних спостережень з 
метою виявлення закономірностей функціонування різних 
ландшафтів в умовах змін клімату та активізації антропогенного 
впливу. Результати цих досліджень висвітлено в багатьох моно-
графіях та інших публікаціях. 

Виконано велику науково-організаційну роботу по лінії науко-
вої ради при президії АН УРСР з питань комплексних географіч-
них досліджень, яка координувала всі географічні дослідження в 
республіці, що сприяло консолідації зусиль географів, спрямова-
них на розв'язання найважливіших наукових і практичних завдань. 

О. М. Маринич відомий в Україні та за її межами багатьма фун-
даментальними роботами. Він є автором і співавтором понад 
400 наукових праць, у т. ч. багатьох монографій, підручників, на-
вчальних посібників. 

Багатогранність наукових інтересів О. М. Маринича ілюстру-
ється поступовим розширенням напрямів наукових пошуків у ме-
жах кількох етапів, які умовно виділяються з часу появи першої 
наукової публікації у 1949 р. до останньої, яка вийшла друком у 
2009 р. У період із 1949 до 1963 р. у головних публікаціях висвіт-
люються проблеми регіональної геології та геоморфології, з 1964 
по 1972 р. – закономірності прояву на території України фізико-
географічних процесів, формування ландшафтів, проблеми фізико-
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географічного районування та картографування. З 1972 р. особливо 
виявляється широкий спектр наукових уподобань ученого, особли-
во стосовно регіональних характеристик і раціонального викорис-
тання природних умов і ресурсів України, охорони природи, 
обґрунтування теоретико-методологічних засад конструктив-
но-географічних досліджень із метою раціонального природокори-
стування в Україні в умовах науково-технічного прогресу. Реаліза-
ція теорії та методики в межах цього підходу була здійснена на 
прикладі Київського Придніпров'я. Результати опубліковані в мо-
нографії – першій і, на жаль, останній у серійному виданні з регіо-
нальних конструктивно-географічних досліджень. 

Найбільше відомі наукові праці О. М. Маринича з геомор-
фології і фізичної географії, ландшафтознавства, фізико-
географічного районування України, історії географічної нау-
ки. Так, ще в 50-х рр. О. М. Маринич організував Поліську 
комплексну географічну експедицію Київського університету 
і керував нею. На основі матеріалів цієї експедиції він по-
новому обґрунтував походження Полісся і формування його 
рельєфу. Результати досліджень були опубліковані в моногра-
фіях "Українське Полісся" і "Геоморфология Южного Поле-
сья", які набули широкого використання в практиці. 

Фізико-географічний нарис "Українське Полісся" (1962) на ос-
нові нових на той час літературних джерел і власних досліджень 
автора надавав систематизовану характеристику природних умов 
і ресурсів поліського краю України. У книзі висвітлено будову 
надр і рельєфу, представлено корисні копалини, кліматичні умо-
ви, внутрішні води, ґрунти, рослинність і тваринний світ, подано 
характеристики фізико-географічних областей Українського По-
лісся: Волинського, Малого, Житомирського, Київського, Черні-
гівського та Новгород-Сіверського. Розглянуто питання про полі-
ські болота, їх освоєння і використання; розроблено основні 
маршрути географічних екскурсій. Багато ілюстрована картами, 
схемами, профілями та фотографіями, книга зберігає своє науко-
во-пізнавальне значення вже понад 40 років. 
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Головними науковими завданнями і результатами монографії 
"Геоморфология Южного Полесья" (1963) стало встановлення по-
ходження Поліської низовини, з'ясування і вивчення будови осно-
вних генетичних типів і форм рельєфу, впливу на їх формування 
геоструктурних особливостей південного Полісся. Отримані авто-
ром результати, зокрема геоморфологічне районування, висновки 
про вплив рельєфу на інші компоненти природи увійшли вагомим 
внеском до активу наукових знань про сучасну природу України, 
її історичне становлення та практичне використання. 

Особливості формування рельєфу території України знаходять 
відображення і в пізніших публікаціях, що висвітлюють закономі-
рності ярусності рівнинного рельєфу, кореляції рівнинних і гірсь-
ких поверхонь вирівнювання, прояву геоморфологічних процесів 
у різних морфоструктурних умовах тощо. 

За активною участю О. М. Маринича, як одного з авторів і спів-
редакторів, групою географів України було розроблено і у 1968 р. 
видано фундаментальну працю – "Физико-географическое райони-
рование Украинской ССР". Це видання – результат комплексних 
фізико-географічних досліджень України. У ньому підсумовано 
наявні на той час знання про закономірності та особливості приро-
ди України, відображено її диференціацію на фізико-географічні 
(ландшафтні) зони, а в степу – й підзони, провінції, області, підоб-
ласті, райони. Щодо них здійснено регіональний синтез галузевих і 
комплексних фізико-географічних даних. Організація такого мас-
штабного дослідження, узагальнення його результатів та видання 
праці обсягом майже 50 авт. арк. стало визначною подією не лише 
для географії. На наступні десятиріччя це зведення стало найавто-
ритетнішим джерелом комплексних наукових знань про природу 
будь-якої частини території України. 

О. М. Маринич був редактором і співавтором широко відо-
мих географічних праць: "Украина. Общий обзор" і "Украина. 
Районы" багатотомного видання "Советский Союз", монографії 
"Украина и Молдавия" серії "Природные условия и естествен-
ные ресурсы", а також відповідальним редактором створеного 
за його активною участю міжвідомчого наукового збірника 
"Фізична географія і геоморфологія". 
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За його ініціативою, активною участю і керівництвом геогра-
фи України розробили дослідницьку програму, опрацювали, під-
готували до видання й опублікували цикл монографій із констру-
ктивно-географічних основ регіонального природокористування 
в Україні, який у 1993 р. відзначено Державною премією України 
в галузі науки і техніки. 

Науковцям, працівникам проектних установ і організацій, 
студентам, учителям добре відомі колективні наукові праці, під-
ручники і навчальні посібники, розроблені за активною участю 
О. М. Маринича, зокрема: "Фізична географія Української РСР", 
"Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів 
Київського Полісся", "Російсько-український словник геогра-
фічних термінів". 

У цьому ж ряду – багато ілюстроване академічне видання, при-
свячене ландшафтам України ("Природа Украинской ССР. Ланд-
шафты и физико-географическое районирование", 1985), підготов-
лене за участю О. М. Маринича як відповідального редактора тому 
та автора кількох розділів цієї книги: "Передмова", "Основні етапи 
ландшафтного вивчення України", "Теоретичне обґрунтування 
класифікації ландшафтів і фізико-географічного районування 
України", "Зона мішаних лісів", "Українські Карпати", "Раціональ-
не використання і охорона ландшафтів", "Заключення". У книзі 
вперше дано розгорнуті ландшафтознавчі характеристики не лише 
природних зон та підзон, а й фізико-географічних областей терито-
рії України в тісному зв'язку з проблемами природокористування 
та шляхами їх вирішення. 

Під науковим керівництвом О. М. Маринича складені перші ка-
рти ландшафтів багатьох областей і всієї України, розроблено кла-
сифікацію природно-територіальних комплексів та схеми фізико-
географічного і природно-господарського районування території 
держави. О. М. Маринич редагував карти в "Атласе природных 
условий и естественных ресурсов Украины" (1978), карту неотек-
тоніки південного заходу СРСР, геоморфологічну карту Східноєв-
ропейської рівнини та ін. У 1995 р. разом із співавторами видав 
першу карту ландшафтів України в масштабі 1 : 1 000 000. За його 
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участю і під науковим керівництвом виконані госпдоговірні роботи 
в галузі агроландшафтознавства і контурного землеробства, ре-
зультати яких знайшли широке практичне застосування. В останні 
роки він активно здійснював дослідження, пов'язані з ландшафт-
ним підходом у геоекології. 

Великого значення надавав О. М. Маринич енциклопедич-
ним виданням. Серед фундаментальних праць, у підготовці 
яких він брав безпосередню участь, слід назвати два видання 
багатотомної "Української радянської енциклопедії" і головне 
його дітище – "Географічну енциклопедію України" в трьох 
томах (1989–1993). Остання є першим у нашій країні фундамен-
тальним зведенням знань про природу, економіку, населення 
України, містить велику інформацію, що відображає стан розви-
тку географії, про видатних географів минулого і сучасних нау-
ковців, діячів географічної освіти. З 2004 р. він брав активну 
участь у створенні "Енциклопедії сучасної України" та "Еколо-
гічної енциклопедії". Багато часу О. М. Маринич приділяв 
редагуванню наукових збірників, монографій.  

Великого значення О. М. Маринич надавав підготовці нау-
кових і науково-педагогічних кадрів, розробці підручників і 
навчальних посібників. Під його керівництвом, консультуван-
ням та іншим сприянням виконано і захищено 9 докторських 
і 25 кандидатських дисертацій. Серед учнів О. М. Маринича – 
доктори географічних наук М. С. Бевз, М. Д. Гродзинський 
(член-кореспондент НАН України), П. Г. Шищенко (член-
кореспондент НАПН України), С. Ю. Бортник, Ю. О. Кошик, 
А. В. Мельник, В. М. Пащенко, Фам Хоанг Хай (В'єтнам), 
кандидати географічних наук І. І. Винниченко, В. Т. Грине-
вецький, О. В. Єна, М. М. Куниця, О. В. Лєсков, Ю. А. Сіле- 
цький, Ю. С. Султанов, А. М. Ткаченко, Ю. Г. Тютюнник, 
Ю. В. Щур, В. М. Воловик, О. І. Барановська та інші геог- 
рафи не лише з України. Характерною рисою його науково-
педагогічної діяльності завжди була копітка праця з аспіранта-
ми, стажистами, студентами географічного факультету Київсь-
кого університету, науково-організаційна праця в очолюваній 
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ним протягом багатьох років спеціалізованій ученій раді 
із захисту докторських і кандидатських дисертацій природ-
ничо-географічного профілю. 

О. М. Маринич виступав опонентом на захисті докторських 
дисертацій Г. П. Міллера, К. М. Дьяконова, І. І. Мамай, багатьох 
кандидатських дисертацій. Він розробив і читав курси із загаль-
ної геоморфології, геоморфологічного картографування, регіо-
нальної геоморфології, регіональної фізичної географії, фізичної 
географії України. 

Наукові дослідження О. М. Маринича добре відомі за кордо-
ном. Його праці опубліковані в багатьох виданнях у Болгарії, Індії, 
Канаді, Польщі, Росії, США, Франції, Швеції. Він виступав із нау-
ковими доповідями на міжнародних географічних конгресах у 
Стокгольмі, Лондоні, Москві та міжнародних конгресах із вивчен-
ня четвертинного періоду у Варшаві та Москві, читав курси лекцій 
в університетах Індії, Канади, Франції, Югославії. 

О. М. Маринич брав участь у всіх дев'яти з'їздах Всесоюзного 
географічного товариства, які відбулися за його життя, був одним з 
організаторів третього і восьмого з'їздів цього товариства, які від-
булися з його ініціативи в Києві. Відома особливо активна його 
участь у створенні й діяльності Українського географічного това-
риства, яке він очолював понад три десятиліття (1964–1995), до-
клавши багато зусиль до його розвитку, розгортання діяльності 
обласних відділів, згуртування географів навколо вирішення найа-
ктуальніших питань.  

Багато уваги дослідник приділяв історії географічної науки, по-
пуляризації географічних знань, поглибленню вивчення географії 
рідного краю в школах України. Він опублікував праці з історії 
географічної науки в Україні, Київському університеті, Національ-
ній академії наук України, про П. А. Тутковського, С. Л. Рудни-
цького, П. П. Семенова-Тян-Шанського, М. Н. Пржевальського, 
Г. М. Висоцького, В. Г. Бондарчука, К. І. Геренчука, П. К. Заморія, 
Г. І. Гарецького. Окрема його стаття присвячена інтересам 
Т. Г. Шевченка до природи. 
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Важливими складовими частинами наукової і громадської дія-
льності вченого є участь у роботі Національного комітету України 
за програмою ЮНЕСКО "Людина і біосфера", Всеукраїнської на-
ціональної спілки краєзнавців, Бюро відділення наук про Землю 
НАН України, редакційної колегії "Українського географічного 
журналу". Він очолював Національний комітет географів України. 

Заслуги О. М. Маринича відзначені державними нагородами: 
орденом Ярослава Мудрого V ступеня, двома орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, орде-
ном "За мужність" ІІІ ступеня та багатьма медалями. У 1991 р. йо-
му присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки 
України", у 1993 р. він став лауреатом Державної премії України в 
галузі науки і техніки, у 1994 р. – почесним професором Сімферо-
польського державного університету. 

 
 
 

 



 

 35

Курило В. М., 
Шепотько В. П. 

 
ТАЛАНОВИТИЙ ОРГАНІЗАТОР, 

ЧУДОВА ЛЮДИНА 
 

інець 60-х – початок 70-х рр. ХХ ст. були особливим 
періодом у суспільно-політичному житті нашої країни. 

У цей час було поставлено завдання в максимально стислі термі-
ни домогтися суттєвого підвищення культурного рівня всіх гро-
мадян. При цьому враховувались перспективи розвитку суспільс-
тва, дедалі ширшого впровадженням нової техніки і технологій, 
поліпшення організації виробництва. 

Вирішальну роль у забезпеченні успішного вирішення цього за-
вдання мала відіграти народна освіта. Необхідно було послідовно 
підвищувати рівень її організації, завершити перехід до загальноо-
бов'язкової середньої освіти молоді, здійснити ефективні заходи 
щодо навчання необхідних для цього висококваліфікованих спеці-
алістів, перепідготовки наявних кадрів. 

Вирішення цього завдання було пов'язано з великими трудно-
щами. Як засвідчувалося на ІІІ республіканському з'їзді вчителів 
(червень 1968), делегатами якого ми були, необхідно було суттє-
во розширити мережу середніх шкіл та інших середніх навчаль-
них закладів, зміцнити матеріальну базу навчального і виховного 
процесу, зосередити увагу педагогічної громадськості на важли-
вості підвищення якості роботи школи і вчителя в ній. Спираю-
чись на допомогу місцевих рад, керівників господарських і проф-
спілкових організацій, слід бути забезпечити повний перехід до 
загальної середньої освіти. 

Проте аналіз роботи органів освіти із забезпечення переходу 
до загальнообов'язкової середньої освіти засвідчив украй склад-
ну ситуацію. У 1967–1968 навчальному році народногосподар-
ський план щодо контингенту учнів у дев'ятих класах було 
виконано лише в одній області – Хмельницькій. Педагогічні 
колективи восьмирічних шкіл практично не готували своїх ви-
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хованців до виступу в дев'яті класи, не вивчали їхні індивідуа-
льні особливості, не розвивали інтерес до навчання, прагнення 
учнів долати труднощі в процесі пізнання. 

За цих обставин основний тягар усунення недоліків у роботі за-
гальноосвітніх шкіл, вирішення постановлених завдань лягав на 
Міністерство освіти республіки. Тому потрібний був новий підхід 
до організації та оцінки діяльності як самого міністерства, так і 
його органів на місцях. Слід було оптимізувати всю систему сере-
дніх навчальних закладів, які забезпечували б молоді реальну мож-
ливість одержання середньої освіти, мобілізувати педагогічні кад-
ри на вирішення завдань підвищення якості навчання і виховання.  

Саме за такої ситуації в 1971 р. міністром освіти республіки бу-
ло призначено Олександра Мефодійовича Маринича. 

Олександр Мефодійович був добре відомим ученим серед нау-
кової громадськості. Багато з тих, хто його знав, боляче сприйняли 
це призначення. Одному з нас викладачі Чернівецького державно-
го університету з жалем сказали, що фізична географія як наука 
загубила таким чином визначного вченого.  

Проте, як ми спостерігали в подальші роки, ці скептики по-
милилися. Талант Олександра Мефодійовича давав йому мож-
ливість успішно поєднувати відповідальну державну роботу 
з науковою діяльністю. 

Слід визнати, що система освіти значною мірою виграла від то-
го, що до керівництва нею прийшов визначний учений, який при-
ніс із собою науковий підхід до аналізу та розв'язання проблем 
розвитку освіти, давав можливість точніше передбачити розвиток 
тих чи інших процесів, що розвивалися в тому чи іншому регіоні 
чи в освітянській сфері в цілому. 

Зміна міністра спричинила й інші кадрові зміни. Першим за-
ступником став М. В. Фоменко, який мав великий досвід органі-
заторської роботи в директивних органах і закладах освіти. За 
розподілом обов'язків він відповідав у цілому за роботу загаль-
ноосвітніх шкіл. Заступником міністра з питань фінансово-
економічного і матеріального забезпечення системи освіти був 
призначений один з авторів цих спогадів – В. П. Шепотько, який 
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до цього працював начальником Донецького обласного управ-
ління освіти. І. С. Хоменко стала заступником міністра з питань 
організації виховної роботи серед учнівської молоді. 

На посаду заступника міністра з питань добору, підготовки і ви-
користання педагогічних кадрів було рекомендовано другого авто-
ра цих спогадів – В. М. Курило. Потрібно було давати згоду, оскі-
льки я вже раніше відмовлявся від посади заступника міністра 
вищої освіти (у ті часи було й таке окреме міністерство), відповіда-
льного за розвиток науки, а згодом – ректора Кримського держав-
ного університету, обґрунтовуючи це тим, що ці посади повинні 
обіймати доктори наук. Цього разу після предметної бесіди у за-
ступника Голови Ради Міністрів УРСР П. Т. Тронька, в компетен-
ції якого були питання освіти, культури та охорони здоров'я, дове-
лося попрямувати до Міносвіти для знайомства з міністром. 

Наша перша зустріч пройшла особливо. Привітавшись, Олек-
сандр Мефодійович одразу заявив, що він не рекомендував мене на 
цю посаду. Я змушений був зауважити, що "я також не напрошу-
вався на цю роботу, оскільки мене задовольняла діяльність у сис-
темі Міністерства вищої освіти. Проте це призначення не залежить 
від мене. Але я розраховую на взаємодружню роботу".  

Подальші роки нашої спільної роботи розвіяли певний смуток 
від першої зустрічі та деякі непорозуміння. 

Міністр, як виявилося, був людиною високої культури, дійс-
но професіонал своєї справи. Відчувався науковий підхід до 
вирішення питань розвитку освіти. У взаємовідносинах із підле-
глими він незмінно виявляв такт і повагу до співрозмовника, 
ніколи не допускав приниження гідності підлеглих, працівників 
органів і установ освіти. Він міг вислухати, погодитися з висло-
вленими пропозиціями або відхилити їх, обґрунтувавши це. 
Зауваження на адресу своїх заступників він робив із великим 
тактом, без злості і присутності інших. Засідання колегії про-
водилися в діловій атмосфері, без непотрібних емоцій і прини-
ження гідності тих, хто звітував про свою роботу чи доповідав з 
того чи іншого питання. Відчувалося, що ми маємо справу з ви-
сокоосвіченою, культурною і вихованою людиною. 
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Усі ми розуміли, що такий діловий підхід, нове розуміння шля-
хів розв'язання проблем розвитку народної освіти на новому етапі 
соціально-економічного розвитку країни повинен бути не лише з 
боку Міністерства освіти, його керівництва, а й у його органах і 
установах на місцях. Тому за ініціативою Олександра Мефодійо-
вича була проведена велика робота з вивчення стану кадрового 
забезпечення виконання поставлених перед міністерством завдань. 
Аналіз показував, що система освіти, її органи та установи подеку-
ди стали місцем працевлаштування осіб, що не мали стосунку до 
навчання і виховання підростаючого покоління. 

Для поліпшення ситуації керівники обласних, міських і район-
них органів освіти були взяті в номенклатуру міністерства й поча-
ли призначатися на відповідні посади його наказом. Було також 
установлено, що посади ректорів вищих педагогічних навчальних 
закладів повинні обіймати лише доктори наук, професори. Це дало 
можливість звільнити органи та установи освіти від випадкових 
осіб і сформувати такий кадровий потенціал, який міг успішно 
виконувати непрості завдання із запровадження в республіці зага-
льнообов'язкової середньої освіти молоді. 

Велику роботу було проведено із запровадження періодичного 
обов'язкового навчання та підвищення кваліфікації керівників, на-
самперед директорів середніх шкіл.  

У зв'язку з тим, що недоліки і помилки минулого часом повто-
рюються, внаслідок чого керівники органів і установ освіти нерід-
ко можуть призначатися за принципом особистої відданості або 
інших суб'єктивних факторів, відновлення практики з колишнього 
досвіду могло б суттєво допомогти сучасному Міністерству освіти 
і науки укомплектувати відповідні органи та установи дійсно 
професіоналами і таким чином суттєво поліпшити навчально-
виховний процес у навчальних закладах України, підвищити зага-
льний рівень освіченості наших співгромадян. 

Треба віддати належне Олександру Мефодійовичу – внаслідок 
його активної діяльності принципові питання забезпечення загаль-
нообов'язкової загальної середньої освіти в республіці стали дійсно 
всенародною справою. Їх обговорювали в директивних органах і 
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організаціях, на сесіях Верховної Ради, засіданнях Ради Міністрів. 
З його ініціативи були видані численні спільні накази Міносвіти 
разом з іншими заінтересованими міністерствами, державними 
комітетами про подальше розширення і вдосконалення загальноос-
вітньої підготовки молоді на підприємствах, у закладах освіти, під-
порядкованих цим органам. 

Так, наказом Міністерства чорної металургії та Міністерства 
освіти керівники підприємств чорної металургії зобов'язувалися 
у визначені терміни розробити заходи щодо забезпечення пов-
ного охоплення молоді навчанням і виконанням планових за-
вдань із забезпечення одержання молоддю середньої освіти. 
У наказі передбачалися матеріальні і моральні заходи, що сти-
мулювали це навчання. 

Чимало було зроблено і для підвищення відповідальність 
місцевих рад за виконання щорічних завдань з охопленням мо-
лоді середньою освітою. 

Міносвіти чітко контролювало виконання всього заплановано-
го. Не лише працівники міністерства, але й сам міністр у цей час 
часто виїздили в області, райони й села, де знайомилися зі станом 
виконання відповідних заходів.  

Хочемо пригадати поїздку Олександра Мефодійовича до Доне-
цької області, це було в 1977 р. Спочатку відбулося ознайомлення з 
роботою Горлівського та Слов'янського педагогічних інститутів. 
Міністра особливо цікавили питання закріплення випускників цих 
закладів освіти на робочих місцях відповідно до отриманого фаху. 
Особлива увага приділялася прибуттю молодих учителів на роботу 
до сільських загальноосвітніх шкіл. У доброзичливій, невимушеній 
бесіді з ректорами, керівниками області, районів давалися слушні 
поради щодо поліпшення підготовки та використання педагогічних 
кадрів, створення належних умов для їхньої роботи. Саме під час 
цієї поїздки на нараді було узгоджено й питання про будівництво 
навчального корпусу Слов'янського педагогічного інституту. 

Наступного дня міністр ознайомився з роботою освітніх уста-
нов Волноваського району цієї ж області. Тут у кожному селі були 
створені освітні центри у складі дошкільного закладу, загальноос-
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вітньої школи, позашкільної установи та будинку культури. Мате-
ріальну базу таких центрів було побудовано за рахунок коштів 
сільськогосподарських та промислових підприємств району. Це 
давало змогу комплексно здійснювати навчально-виховний процес 
на достатньо високому рівні. Тому не випадково багато випускни-
ків шкіл цього району вступали на навчання до вищих навчальних 
закладів, а потім повертались працювати до рідних сіл. 

Позитивний досвід роботи установ і закладів освіти в областях 
О. М. Маринич, працюючи на посаді міністра, намагався пошири-
ти в усіх регіонах республіки. У бесідах із керівниками областей 
він настійливо домагався не лише виконання планів із будівництва 
нових шкіл, реконструкції та ремонту існуючих, а й забезпечення 
вчителів житлом. 

Характерним для Олександра Мефодійовича було не показне, 
а реально поважне ставлення до рядового вчителя. Пригадуємо 
такий випадок. Десь у середині 70-х рр. із скаргою до міністра зве-
рнулася вчителька іноземної мови однієї із середніх шкіл Чернігів-
ської області. Вона писала, що директор школи, у якій вона працю-
вала, щорічно зменшує їй навчальне навантаження, внаслідок чого 
знижується її заробітна плата, на яку вона вже не може прожити з 
двома дітьми. Вивільненими ж годинами довантажувалися члени 
родини цього директора. 

За розпорядженням міністра, який завжди дуже уважно ставив-
ся до роботи із зверненнями громадян, для перевірки цієї скарги до 
Чернігівської області одразу був направлений відповідальний пра-
цівник, який підтвердив достовірність наведених фактів. Наказом 
міністра цього директора було звільнено з посади, а вчительці по-
вернуто навчальні години.  

У зв'язку з тим, що в практиці роботи шкіл аналогічні факти ма-
ли місце і в інших регіонах, наказ було опубліковано у відповідно-
му збірнику, який одержувала кожна школа республіки. Така прак-
тика відігравала велику роль у запобіганні порушенням трудового 
законодавства керівниками загальноосвітніх шкіл, вихованні їх 
у дусі високої порядності та відповідальності за доручену справу. 
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Востаннє з Олександром Мефодійовичем ми зустрілися у 
2006 р. На той час ми закінчили підготовку рукопису монографії 
"Освіта України і науково-технічний прогрес: історія, досвід, 
уроки". Для нас було важливо почути його думку про рівень 
виконаної нами роботи, а також зауваження і побажання для її 
дальшого доопрацювання. Олександр Мефодійович, незважаю-
чи на те, що тоді вже не зовсім добре себе почував, мав ще чи-
мало власних творчих планів, з великим інтересом та увагою 
відгукнувся на наше прохання.  

Його доброзичливі поради, широке бачення проблем, висока 
ерудиція допомогли нам поглибити виклад багатьох питань у 
нашій праці. Він до останніх своїх днів виявляв неабиякий інте-
рес не лише до питань розвитку освіти 70-х рр., а й взагалі до її 
становлення в Україні, стану в довоєнні і післявоєнні роки, аж 
до сучасного періоду. 

Безумовно, невтомна діяльність Олександра Мефодійовича на 
посаді міністра освіти стала вагомим етапом у розвитку загальноо-
світньої школи, педагогічної освіти та науки в Україні.  

У наших серцях він залишиться як принциповий, справедливий 
і доброзичливий керівник, який мав безмежний авторитет серед 
педагогічної громадськості країни. 
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ВНЕСОК О. М. МАРИНИЧА 

У РОЗВИТОК ГЕОМОРФОЛОГІЇ 
 

идатний український географ Олександр Мефодійо-
вич Маринич зробив великий внесок у розвиток вітчизня-

ної геоморфологічної науки. Серед його геоморфологічних пріори-
тетів чільне місце посідали питання історико-генетичного аналізу 
рельєфу, регіонального геоморфологічного аналізу, відображен-
ня в рельєфі геоструктурних особливостей території і прояв 
екзогенних рельєфоутворювальних процесів у морфоструктур-
но неоднорідних умовах, проблеми геоморфологічного районуван-
ня, картографування тощо. При цьому рельєф земної поверхні він 
розглядав як "каркас" сучасних і давніх ландшафтів. 

Велику роль у формуванні творчої особистості О. М. Маринича 
як професіонала-геоморфолога відіграли творчі контакти з видат-
ними науковцями: академіками В. Г. Бондарчуком, І. П. Герасимо-
вим, професорами П. К. Заморієм, К. І. Геренчуком, Б. Л. Лічко-
вим, К. К. Марковим, М. І. Макавеєвим, Ю. О. Мещеряковим, 
доктором геолого-мінералогічних наук Г. І. Гарецьким та ін. Заці-
кавлення геоморфологією в О. М. Маринича та спрямування зу-
силь на розв'язання геоморфологічних проблем спонукало його до 
ознайомлення з багатим науковим спадком, напрацьованим украї-
нськими та іншими дослідниками, особливо щодо західних регіо-
нів України, які в геоморфологічному аспекті до середини ХХ ст. 
польськими вченими були вивчені досить детально. 

Підкреслимо, що Олександр Мефодійович розпочав свою бага-
тогранну географічну наукову і педагогічну діяльність саме як 
геоморфолог. Як студент геолого-географічного факультету Київ-
ського (1937–1941), а пізніше – географічного факультету Казансь-
кого (1942–1943) університетів Олександр Мефодійович здобув 
ґрунтовну базову геоморфологічну освіту, яка на все життя визна-
чила його наукові вподобання. Вже в 1948 р., після навчання під 
керівництвом В. Г. Бондарчука в аспірантурі геологічного факуль-
тету Київського державного університету, проведення детальних 

В 
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геоморфологічних досліджень на території Поділля, він захищає 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 
наук на тему "Геоморфологія Подільського Придністров'я". Саме в 
ній вперше було висвітлено питання структурно-тектонічної зумо-
вленості рельєфу, зокрема впливу активних розломів на формуван-
ня унікального геоморфологічного феномену – врізаних меандрів 
долини Дністра. А в 1949 р. Олександр Мефодійович разом із 
проф. П. К. Заморієм стояв біля витоків створення за ініціативою 
В. Г. Бондарчука (на той час – ректора університету) кафедри гео-
морфології Київського університету. За довгі роки існування на цій 
кафедрі виховано майже дві тисячі професіоналів-геоморфологів. 

Експедиційні геоморфологічні дослідження завжди були для 
цього дослідника невичерпним джерелом набуття нових знань що-
до оцінки умов формування, будови та розвитку рельєфу різних 
регіонів. Геоморфологічні дослідження, проведені в межах Жито-
мирського, Київського, Волинського, Чернігівського, Малого По-
лісся на території України, Прип'ятського Полісся на території 
Білорусі, стали основою для написання дисертації "Геоморфологія 
Південного Полісся", представленої на здобуття наукового ступеня 
доктора географічних наук. Вона була захищена в 1961 р. в Мос-
ковському університеті, отримала дуже високі оцінки геоморфоло-
гічної спільноти СРСР. Без перебільшення можна констатувати, 
що опублікована в 1963 р. монографія з такою ж назвою є фунда-
ментальною геоморфологічною працею, яка на довгу перспективу 
визначила хід регіональних геоморфологічних досліджень.  

Важливе значення для комплексного вивчення Полісся і розв'я-
зання низки складних геоморфологічних проблем мали результати 
геолого-знімальних і геолого-пошукових робіт, вивчення антропо-
генових відкладів, розвитку рослинності та ґрунтів, оцінки впливу 
рельєфу на інші компоненти ландшафту цієї території. 

Ґрунтовність наукового мислення Олександра Мефодійовича і 
його підходів до вирішення геоморфологічних (і не лише!) про-
блем відмітив і яскраво підкреслив у своєму відгуку офіційний 
опонент його докторської дисертації видатний геоморфолог акаде-
мік К. К. Марков. На його думку, О. М. Маринич висунув в основ-
них своїх рисах правильну "…нову концепцію геоморфології По-
лісся, яка рішуче відрізняється як від концепції П. А. Тутковського, 
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так і від концепції Б. Л. Лічкова. Його погляди позбавлені роман-
тичного забарвлення попередників, але мають реальну перевагу 
перед ними – обґрунтованість великим фактичним матеріалом". 

Розглядаючи основні риси геологічної будови та її впливу на 
формування рельєфу, Олександр Мефодійович підкреслює складне 
поєднання різних за віком та будовою регіональних структур – 
Українського щита, Білорусько-Литовського масиву, Прип'ятсько-
го прогину, Брестської та Галицько-Волинської западин, які прояв-
ляли активність впродовж альпійської епохи тектогенезу. Це знач-
ною мірою визначило розуміння важливих геоморфологічних 
особливостей Полісся: тектонічну зумовленість геоморфологічних 
меж, характерні риси будови рельєфу в межах тектонічних піднят-
тів і западин, планового рисунку і морфології річкових долин, 
закономірності поширення рельєфу різних генетичних типів, 
його пов'язаність із новітніми тектонічними рухами, розломно-
блоковими структурами тощо. 

Велику увагу О. М. Маринич приділяв проблемі генезису рель-
єфу, зокрема зледенінь, як одному з головних чинників формуван-
ня рельєфу Полісся та інших регіонів. На основі аналізу нового на 
той час фактичного матеріалу було висловлено припущення щодо 
наявності двох горизонтів морени в четвертинних відкладах Во-
линського, Житомирського та Київського Полісся. Нижній гори-
зонт було віднесено до дніпровської морени, а верхній – до мос-
ковської. У результаті пізніших досліджень із широким залученням 
нових палінологічних даних, нижній, похований горизонт морени 
нині пов'язують з окським зледенінням, а верхній, який бере участь 
у будові сучасного рельєфу, – з дніпровським. Важливими є висно-
вки щодо крайових льодовикових і водно-льодовикових форм ре-
льєфу, які тісно пов'язані з дольодовиковим рельєфом. Уперше 
було висловлено думку про активність післяльодовикових дестру-
ктивних процесів, які значно трансформували льодовиковий рель-
єф, зокрема в межах так званої безвалунної області Полісся. 

Детальні й дуже цікаві матеріали наведено для характеристики 
головних річкових долин Південного Полісся: Прип'яті, Горині, 
Стиру, Турії, Стоходу. З урахуванням геоструктурного положення, 
морфології долин, будови алювіальних відкладів і типів терас ви-
ділено різні ділянки в межах названих долин і проаналізовано істо-
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рію їх формування. Особливу увагу приділено характеристиці пра-
долин Стир-Словечна і Малополіської, на формування яких знач-
ний вплив справили неотектонічні рухи земної кори, які визначали 
зміни в напрямах стоку та загального плану гідрологічної мережі. 

Можна з упевненістю констатувати, що монографія, присвячена 
геоморфології Південного Полісся, є одним із небагатьох взірцевих 
прикладів цілеспрямованого і всебічного регіонального геоморфо-
логічного дослідження з позиції комплексного врахування ендо-
генних, екзогенних і антропогенних процесів рельєфоутворення, 
актуальність якого не втрачена дотепер. 

Не залишалися поза увагою О. М. Маринича і найменш 
опрацьовані, дуже важливі та цікаві напрями геоморфологіч-
них досліджень стосовно ярусності рельєфу, рельєфоутворю-
вальних процесів, районування, картографування геоморфоло-
гічних об'єктів тощо. 

На основі дослідження ярусності рельєфу України О. М. Мари-
нич зробив висновок про те, що геоморфологічні рівні є інтеграль-
ними утвореннями в межах геоструктурних регіонів зі своїми 
морфоструктурними і морфоскульптурними особливостями, які 
характеризуються певними кількісними показниками неотектоніч-
ної активності та інтенсивності екзогенних рельєфоутворювальних 
процесів. У межах рівнинної частини України він виділив Поділь-
ський, Бузько-Дніпровський та Донецький денудаційні геоморфо-
логічні рівні, Південно-Поліський – акумулятивний, Причорно-
морський та Придніпровський – акумулятивні. Пізніше ці рівні 
були зіставлені з поверхнями вирівнювання в Українських Карпа-
тах і Кримських горах. 

У колі наукових геоморфологічних пріоритетів О. М. Мари-
нича одне з чільних місць займало вивчення сучасних екзоген-
них рельєфоутворювальних процесів. Завдяки проведеному ана-
лізу та синтезу він установив значні відмінності в зональних 
особливостях прояву сучасних екзогенних процесів у форму-
ванні різних генетичних типів рельєфу в межах великих регіо-
нальних морфоструктур, які характеризуються різними неотек-
тонічними і сучасними тектонічними умовами. Результати цих 
досліджень було опубліковано в монографії "Современные экзо-
генные рельефообразующие процессы" (1970). 
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Одним із плідних напрямів діяльності О. М. Маринича є 
геоморфологічне картографування. Геоморфологічні карти 
території України та її регіонів опубліковані в таких престиж-
них виданнях, як "Атлас природных условий и естественных 
ресурсов Украинской ССР" (1978), "Комплексному атласі 
України" (2005), багатьох статтях. 

Особливо уважно О. М. Маринич ставився до обґрунтування 
принципів геоморфологічного районування на основі узагальнення 
знань про структурну зумовленість походження, особливості будо-
ви рельєфу, його морфологічні, морфометричні показники, харак-
тер та інтенсивність сучасних геоморфологічних процесів і прос-
торові поєднання рельєфу різних генетичних типів у межах 
Поліської низовини. Останню, у цьому контексті, дослідник розг-
лядав як геоморфологічну провінцію Руської рівнини. Результатом 
стало виділення в межах території Полісся десяти геоморфологіч-
них областей та двадцяти геоморфологічних районів. Отримані 
результати в подальшому широко залучалися для обґрунтування 
фізико-географічного районування території України і виділення 
різнорангових ландшафтних комплексів. 

Великого значення надавав О. М. Маринич прикладним гео-
морфологічним дослідженням, особливо в контексті раціонального 
природокористування. За його редакцією було опубліковано "Ме-
тодические рекомендации по геоморфологическим исследованиям 
территории Украинской ССР в целях рационального природополь-
зования" (1982), в яких рельєф розглядається як важливий інстру-
мент при проведенні пошукових робіт на різні корисні копалини, 
розв'язанні інженерних та екологічних завдань тощо.  

О. М. Мариничу особливо притаманним був пошук новизни 
в науці. До останнього дня він знаходив нові грані у складному 
процесі життя земної поверхні та її рельєфі. Досить згадати 
одну з його останніх праць, присвячену актуальному питанню 
сьогодення – ландшафтному різноманіттю (2000). О. М. Мари-
нич одним із перших зауважив, що в його основі лежить гео-
морфологічне різноманіття. 

Підкреслимо й шанобливе ставлення Олександра Мефодійо-
вича до праць своїх попередників. Саме через цю обставину в 
останні роки життя О. М. Маринича виходять його численні 
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роботи, присвячені життю і творчому доробку в галузі геомор-
фології (і ширше – в науках про Землю) таких видатних учених, 
як П. А. Тутковський, В. Г. Бондарчук, І. П. Герасимов, К. І. Ге-
ренчук, П. К. Заморій, які визначили основні напрями розвитку 
геоморфології в Радянському Союзі та мали великий вплив на 
формування національних геоморфологічних шкіл. Сам Олек-
сандр Мефодійович належав до відомої української геоморфо-
логічної школи академіка В. Г. Бондарчука, яка і сьогодні є про-
відною на теренах України. 

О. М. Маринич дуже уважно оцінював нові результати геомор-
фологічних досліджень колег і сприяв формуванню наукових гео-
морфологічних кадрів вищої кваліфікації. 

Велику увагу приділяв Олександр Мефодійович редагуванню 
та забезпеченню належної якості інформації щодо рельєфу для 
подання в енциклопедичних виданнях: "Українській радянській 
енциклопедії", "Українському радянському енциклопедичному 
словнику", "Географічній енциклопедії України", "Російсько-
українському словнику географічних термінів", "Енциклопедії су-
часної України" та ін. За його ініціативою в 1970 р. заснований 
міжвідомчий збірник "Фізична географія та геоморфологія", який 
став одним із найпоширеніших спеціальних щорічних видань із 
природничої географії України, де публікуються статті з найрізно-
манітніших питань геоморфології. 

Безумовно, висвітлені у працях Олександра Мефодійовича тео-
ретико-методичні засади геоморфологічних досліджень, деталь-
ність геоморфологічних характеристик і високий ступінь їх факто-
логічного обґрунтування справляють донині і справлятимуть 
надалі значний вплив на підвищення загального рівня й розвиток 
геоморфологічних досліджень в Україні та за її межами. 
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Гриневецький В. Т., Пащенко В. М., 
Сорокіна Л. Ю., Шевченко Л. М. 

 
О. М. МАРИНИЧ – ВИЗНАЧНИЙ ДОСЛІДНИК 

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ 
 

 вересні 2005 р. географічна спільнота відзначала 85-річчя 
Олександра Мефодійовича Маринича. Ювіляра щиро віта-

ли рідні, друзі і колеги – ті, з ким Олександр Мефодійович прой-
шов воєнними шляхами, з ким працював у Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка, хто знав його як міністра освіти, 
хто працював з ювіляром в Інституті географії НАН України май-
же три десятиріччя його довгого та яскравого життя. До такої ви-
датної події були зроблені підсумки й узагальнення наукових здо-
бутків О. М. Маринича. Зокрема, в "Українському географічному 
журналі" № 3 за 2005 р. було опубліковано статтю за авторством 
В. Т. Гриневецького, В. М. Пащенка, Л. Ю. Сорокіної та Л. М. Шев- 
ченко "Конструктивно-географічні та комплексні ландшафтознавчі 
здобутки О. М. Маринича", яку й покладено в основу цієї публіка-
ції до книги спогадів про Олександра Мефодійовича. 

Олександр Мефодійович Маринич – багатогранний учений, 
чиї здобутки в галузі геоморфології, комплексної фізичної геог-
рафії, зокрема в ландшафтознавстві та у вирішенні конструкти-
вно-географічних проблем, збагатили сучасну географію. Роботи, 
присвячені вивченню, аналізу та узагальненню відомостей про 
сучасну природу України – один із важливих напрямів досліджень, 
якому він завжди приділяв значну увагу. 

Комплексні фізико-географічні, ландшафтознавчі дослідницькі 
позиції О. М. Маринича сформувалися на основі трактування су-
часного та давнього рельєфу як важливої складової частини сучас-
них природно-територіальних комплексів, завдяки досвіду прове-
дення детальних геоморфологічних досліджень.  

Фундаментальна праця, якою користується багато поко-
лінь українських географів, – колективна монографія "Физико-
географическое районирование Украинской ССР" (1968). Оле-
ксандр Мефодійович виступив ініціатором та організатором ство-
рення цієї книги. До її підготовки вчений долучився і як автор 
окремих розділів, і як один із редакторів (разом із В. П. Поповим та 
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А. І. Ланьком), важливим і складним завданням яких було система-
тизувати великий обсяг комплексної інформації про природні зони, 
підзони, провінції (краї), області та райони України, висвітлити 
принципи і методику досліджень та представити результати бага-
торічних робіт географів зі створення схеми фізико-географічного 
районування України. У наступні роки вийшли друком моногра-
фії та підручники, в яких О. М. Маринич спільно з колегами-
географами виклав важливі дані про ландшафти нашої країни. До-
слідник також брав найактивнішу участь у підготовці карт ланд-
шафтів та фізико-географічного районування України.  

У 1980-х і на початку 2000-х рр. за участю О. М. Маринича бу-
ло опрацьовано та уточнено схему фізико-географічного району-
вання, підготовлено монографію та середньомасштабну карту син-
тезного змісту (1987). Головною її особливістю є наповнення 
виділених контурів ландшафтних районів найважливішими харак-
теристиками відповідних їм ландшафтних комплексів. Відобра-
ження комплексу характеристик здійснено на основі синтетичної 
графічної формули. Характеристики регіональних виділів району-
вання представлені: в легенді – композицією системи умовних по-
значень за природними компонентами та факторами; на карті – 
їх синтезом у гомогенному зображенні, яке характеризує кожен 
ландшафтний район зокрема. Для ландшафтних областей подано 
осереднені гідрокліматичні показники. Загалом у фізико-геогра- 
фічному районуванні України виділено 12 ландшафтних країв, 
57 ландшафтних областей, 277 ландшафтних районів. Напрацю-
вання нових природничо-географічних і зокрема ландшафтознав-
чих даних, новітня зональна ідентифікація ландшафтів окремих 
регіонів України стали підставою для внесення змін до схеми фізи-
ко-географічного районування.  

Удосконалену схему фізико-географічного районування Украї-
ни було опубліковано в 2003 р. Це найсучасніша робота такого 
змісту, підготовлена українськими географами. Схема має такі ос-
новні доповнення і зміни: 

1. Районування проведено на єдиній теоретичній і методичній 
основі від фізико-географічного поясу і країн до районів включно, 
з урахуванням найновіших ландшафтознавчих і галузевих дослі-
джень станом на 2000 р. 
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2. Крім трьох фізико-географічних зон України (мішаних лі-
сів, лісостепової та степової), які виділялися раніше, виділено 
четверту – зону широколистяних лісів. 

3. Уточнено межі та назви багатьох регіональних одиниць, 
зокрема фізико-географічних районів. 

4. Замість назви регіональної одиниці провінція введено тер-
мін край . 

Саме такий варіант фізико-географічного районування України, 
в опрацюванні якого провідною є роль Олександра Мефодійовича, 
на сьогодні можна вважати загальновизнаним – його використано 
при створенні відповідних карт Національного атласу України.  

У результативній науковій творчості О. М. Маринича особливо 
виділяються конструктивно-географічні дослідження з регіональ-
них проблем природокористування. Їх виконують в Інституті геог-
рафії НАН України з 80-х рр., і з того часу вони набувають 
розвитку в працях учнів і послідовників Олександра Мефоді-
йовича. На основі наявного вітчизняного досвіду та нових дослі-
дницьких підходів, з урахуванням здобутків у суміжних галузях 
наукових знань О. М. Маринич наприкінці 70-х рр. розробив 
програму комплексних досліджень "Географічні основи регіона-
льного природокористування в УРСР", схвалену президією Ака-
демії наук України в 1980 р. Організацію й координацію дослі-
джень з цього напряму наукових пошуків було покладено на 
Відділення географії ІГФ АН УРСР і наукову раду АН УРСР 
"Комплексні географічні дослідження в Українській РСР". І Від-
ділення, і наукову раду тоді очолював О. М. Маринич. 

Дослідник завжди звертав особливу увагу на необхідність між-
дисциплінарного підходу до проблем природокористування. Про-
відними в цих дослідженнях, за його переконанням, повинні бути 
комплексні географічні. На думку О. М. Маринича, конструктив-
но-географічний підхід – це: 

1. Всебічне вивчення взаємозв'язків усіх компонентів природи 
і природно-територіальних (ландшафтних) комплексів, пізнання 
історії їхнього розвитку, походження, властивостей, закономірно-
стей формування і змін під впливом природних та антропогенних 
чинників у кожному природно-господарському регіоні. 
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2. Вивчення ролі природного середовища і природних ресур-
сів у формуванні територіально-виробничих комплексів і розсе-
ленні населення, а також у їхньому зворотному впливі на при-
родне середовище. 

3. Систематичне картографування і створення серії загально-
наукових і прикладних карт для цілей природокористування. 

4. Розвиток географічного ресурсознавства та створення регі-
ональних кадастрів природних умов і природних ресурсів. 

5. Періодичне розроблення географічних прогнозів змін еко-
логічної обстановки. 

6. Підготовка конструктивно-географічних пропозицій і схем 
раціонального природокористування у кожному регіоні.  

О. М. Маринич переконливо довів, що поглиблене дослі-
дження з географічних проблем природокористування створює 
реальну основу для об'єднання зусиль фахівців природничо-
географічного, економіко-географічного і картографічного на-
прямів сучасної географічної науки. З цією метою на першому 
етапі досліджень за безпосередньою участю О. М. Маринича та 
під його керівництвом українські географи обґрунтували зага-
льні та конкретні наукові принципи, програму і методологічні 
засади конструктивно-географічних досліджень. Дослідник роз-
робив та опублікував схему природно-господарського району-
вання України з визначенням основних комплексних проблем 
для кожного природно-господарського регіону.  

Розроблена схема природно-господарського районування Укра-
їни викликала великий науковий і практичний інтерес і в Україні, і 
поза її межами. Схема природно-господарського районування 
України і принципи її укладання актуальні й тепер і зберігають 
своє значення для сучасних обґрунтувань Генеральної схеми пла-
нування території України та здійснення реформи адміністратив-
но-територіального устрою держави. 

Важливою особливістю дослідницьких робіт О. М. Маринича у 
справі географічних, особливо ландшафтознавчих, опрацювань, 
розв'язання проблем раціоналізації природокористування є макси-
мально можливе забезпечення наукових обґрунтувань повною й 
достовірною інформацією, зокрема – першочергова увага до їхньо-
го забезпечення результатами польових досліджень, постійний 
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пошук нових, удосконалення традиційних методів досліджень, 
розвиток конструктивного підходу, глибоке й вимогливе вивчення 
досвіду вітчизняних і зарубіжних дослідників природи. Дуже 
повчальним у цьому плані є ретельне вивчення й осмислення 
О. М. Мариничем раніше напрацьованих ідей, підходів і методів 
комплексних досліджень земної природи, а саме напрацювань 
В. В. Докучаєва, В. І. Вернадського, Г. М. Висоцького, Б. Б. Поли-
нова, П. А. Тутковського, інших учених-природознавців. 

Під загальним науковим керівництвом О. М. Маринича як 
керівника установи (Відділення географії Інституту геофізики 
ім. С. І. Субботіна АН УРСР, з 1991 р. – це Інститут географії 
НАН України) і завідувача відділу фізичної географії (ландшаф-
тознавства) у 70–80-х рр. були виконані значні обсяги польових 
експедиційних і стаціонарних досліджень ландшафтів переваж-
но двох регіонів: Київського (Середнього) та Промислового 
(степового) Подніпров'я. При цьому широко використовувались 
ландшафтознавчо-геофізичні й ландшафтознавчо-геохімічні, 
аерокосмічні та інші новітні методи. Тоді ж О. М. Маринич за-
початкував комплексні географічні дослідження, спрямовані на 
вирішення регіональних конструктивно-географічних проблем. 

Яскравими і зразковими можна назвати організаторські здібно-
сті, практичність, конструктивний ландшафтознавчий підхід і ви-
соку професійну майстерність О. М. Маринича. Якщо оглянути 
лише ті традиційні та новітні напрями, до яких долучився відділ 
фізичної географії (ландшафтознавства), то далеко не повний їхній 
перелік налічує близько двадцяти позицій.  

Серед них на особливу увагу заслуговують ландшафто-
знавчі дослідження з таких проблем: 

1. Конструктивно-географічне, у т. ч. власне ландшафтозна-
вче, дослідження регіональних проблем природокористування 
в Україні. 

2. Теоретичне та методичне забезпечення регулярної діяльності 
дослідницького полігону в Київському Поліссі – Димерського 
комплексного географічного стаціонару, створення необхідних 
технічних передумов для оптимізації подальшої роботи стаціонару. 

3. Експертиза меліоративних проектів загальнодержавного і 
регіонального значення; на особливу увагу заслуговує здійснена 
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експертною комісією при Держплані України під керівництвом 
О. М. Маринича експертиза "Схеми комплексного використання 
та охорони водних і земельних ресурсів Поліської низовини на 
період до 1990 р." 

4. Ландшафтознавче оцінювання результатів осушувальних ме-
ліорацій в Українському Поліссі (під керівництвом О. М. Марини-
ча виконані експедиційні дослідження та здійснено багатоаспек-
тний конструктивно-географічний аналіз проблем меліорацій 
в Україні, в т. ч. на Поліссі. Розроблення методичних рекомен-
дацій до ландшафтознавчих досліджень для цілей контурно-
меліоративної організації території. 

5. Конструктивно-географічне обґрунтування рекомендацій 
щодо організації природокористування та охорони ландшафтів 
Середнього Придніпров'я. 

6. Обґрунтування методологічних засад, розроблення програми 
і методики досліджень та безпосереднє укладання монографічних 
узагальнень із конструктивно-географічних основ природокорис-
тування на ландшафтній основі в природно-господарських регіо-
нах України (на прикладі Київського Придніпров'я). 

7. Нормування антропогенних навантажень на ландшафти. 
Теоретичні й методичні основи опрацювання регіональних геоеко-
логічних проблем України. 

8. Обґрунтування принципів і методів аерокосмічних дослі-
джень на базових полігонах; визначення мережі базових полігонів, 
експериментальне виконання теплового аерознімання з одночас-
ним наземним отриманням точної інструментальної інформації. 

9. Ландшафтознавчо-інформаційне забезпечення типології та 
паспортизації малих річок України; розроблення принципів і мето-
дів ландшафтознавчих обґрунтувань охорони їх на основі басейно-
вого принципу (В. Т. Гриневецький, І. О. Запольський); безпосере-
днє укладання за цією методикою карт ландшафтної типології 
майже 300 басейнів малих річок рівнинної частини України для 
цілей паспортизації (О. М. Петренко). 

10. Великомасштабне картографування ландшафтів областей 
Київського Придніпров'я (Київської – В. С. Давидчук зі співвико-
навцями, Чернігівської – О. М. Петренко, Р. Ф. Зарудна, Житомир-
ської – С. Р. Кияк). 
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11. Наукове обґрунтування з позицій ландшафтознавства захо-
дів, спрямованих на ліквідацію (мінімізацію) катастрофічних нас-
лідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

12. Опрацювання теорії та методології, а також практичне ви-
конання ландшафтознавчо-геофізичних та ландшафтознавчо-
геохімічних досліджень на основі переосмислення попередніх на-
працювань відділу та нових теоретико-методологічних пошуків і 
узагальнень у поєднанні з періодичними регіональними та регуля-
рними стаціонарними роботами (результати відображені в методи-
чних рекомендаціях, монографіях, дисертаціях, багатьох статтях). 

Отже, конструктивно-географічні дослідження більше ніж на 
десятиріччя набули значення одного з пріоритетних і досить ре-
зультативних напрямів розвитку географічної науки у Відділен-
ні географії ІГФ АН УРСР і загалом в Україні. Цей період при-
пав переважно на 80-ті – початок 90-х рр.  

Серед визначальних підстав для надання конструктивно-
географічному напрямові пріоритетності було й усвідомлення зна-
чної міждисциплінарної і навіть соціальної ролі ландшафтознавчо-
го підходу. Зокрема, ландшафтознавчі дослідження виявилися 
придатними для спрямування їх результатів на системне конструк-
тивно-географічне вирішення корінних міждисциплінарних про-
блем оптимізації взаємодії суспільства і зміненої та ускладненої 
ним земної природи. Причому такі напрацювання мали закономір-
ні спільні риси для певних регіонів, цілісних за своєю природою і 
господарством. Крім того, саме на регіональні та місцеві ландшаф-
тознавчі опрацювання проблем природокористування тоді був і 
тепер є певний попит із боку користувачів – зацікавлених праців-
ників сільського господарства, природоохоронної справи, містобу-
дування, меліорації, фахівців-розробників територіальних схем 
використання природних ресурсів, районного планування та ін. 
Тому логічним і актуальним науковим відгуком українських геог-
рафів було опрацювання й видання згаданої серії методичних ре-
комендацій із фундаментальних і прикладних географічних дослі-
джень території України. Такі видання були підготовлені та видані 
за участю О. М. Маринича як наукового керівника, наукового ре-
дактора й автора. Вони були спрямовані на наукове забезпечення 
раціоналізації природокористування в регіонах України і пізніше 
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реалізовані й самими авторами рекомендацій при виконанні 
комплексних природничо-географічних досліджень, зокрема в 
Середньому Придніпров'ї. 

Природничо-географічне опрацювання проблем наукової орга-
нізації природокористування в Середньому Придніпров'ї здійснено 
спільно з ландшафтознавцями Київського державного університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка. Його результати, отримані на основі польо-
вих досліджень та узагальнень раніше набутої інформації, дали 
змогу комплексно оцінити природні умови Київської, Житомирсь-
кої, Черкаської та Чернігівської областей і розробити конструктив-
но-географічні пропозиції щодо раціонального природокори-
стування на цих теренах. Регіон Середнє Придніпров'я згодом 
послужив своєрідним Придніпровським модельним полігоном, 
основою для багатогранних теоретичних, методичних і приклад-
них конструктивно-географічних досліджень і видання на цій ос-
нові інших монографій єдиної серії. Останні також підготовлені 
науковими колективами Інституту географії та географічного фа-
культету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 
за науковим керівництвом та співавторством О. М. Маринича.  

У 1993 р. автори циклу монографій конструктивно-географічної 
тематики на чолі з О. М. Мариничем були відзначені Державною 
премією України в галузі науки і техніки. Ці монографії охопили 
широкий спектр наукових і науково-прикладних проблем геогра-
фічної науки. Нові природничо-географічні та, зокрема, ландшаф-
тознавчі напрацювання представлені в них матеріалами про при-
родно-територіальні (ландшафтні) комплекси регіонів України, 
земельні й водні ресурси, зміни ландшафтів під впливом господар-
ської діяльності, несприятливі природні та природно-антропогенні 
процеси і явища, а також районуваннями досліджених територій за 
ландшафтними передумовами природокористування. Значне місце 
відведено основним проблемам землекористування і проблемам 
комплексної меліорації земель. 

Ландшафтознавчо-геофізичні та ландшафтознавчо-геохімічні 
дослідження, що виконувалися за безпосереднім науковим керів-
ництвом та участю О. М. Маринича, також є багатоаспектними. 
Вони були спрямовані на переосмислення попередніх напрацювань 
і на нові теоретичні та методичні пошуки й узагальнення, поєднані 
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з періодичними регіональними дослідницькими розвідками та 
регулярними стаціонарними роботами. Їхні результати відо-
бражені в багатьох публікаціях: методичних рекомендаціях, моно-
графіях, дисертаціях, статтях.  

Стаціонарні ландшафтознавчо-геофізичні й геохімічні дослі-
дження проводяться регулярно з 1981 р. на лісопольовому полі-
гоні Димерського комплексного географічного стаціонару, що 
розташований на півдні Київського Полісся. Характерною 
рисою цих досліджень є їхня комплексність. Вони поєднують 
традиційні й деякі нові дослідницькі складові та ґрунтуються 
на синхронному проведенні багатопланових інструментально-
польових спостережень.  

О. М. Маринич є одним з авторів програми багаторічних дослі-
джень на Димерському комплексному географічному стаціонарі 
Інституту географії НАН України. Протягом багатьох років, з часу 
його створення, він був науковим керівником цих робіт. Програма 
досліджень на Димерському стаціонарі ґрунтується на кількох ви-
хідних наукових принципах, що розвивають наукову спадщи-
ну академіків В. І. Вернадського, Г. М. Висоцького, а також їх пос-
лідовників та учнів академіків Б. Б. Полинова і П. С. Погребняка. 

Академік П. С. Погребняк ще в 60-х рр. ХХ ст. розгорнув у Сек-
торі географії Інституту геологічних наук АН УРСР роботи з орга-
нізації мережі комплексних географічних стаціонарів. Результати 
досліджень на стаціонарах, що відображають зональні природні 
умови ландшафтів України, збагатили в теоретичному і методич-
ному плані той етап розвитку стаціонарних досліджень в Академії 
наук України, до якого причетний і О. М. Маринич. Саме під кері-
вництвом О. М. Маринича у 1980 р. були започатковані географіч-
ні дослідження ландшафтів на Димерському комплексному геог-
рафічному стаціонарі. 

Аналіз експериментальних даних, отриманих протягом вже 
майже трьох десятиріч, дав можливість зробити кілька важливих 
наукових узагальнень, що збагатили теорію і методологію стаціо-
нарних досліджень. До нових результатів слід віднести такі: об-
ґрунтування геофізичних і геохімічних критеріїв виявлення й 
класифікації природно-територіальних ландшафтних комплексів 
Київського Полісся; встановлення основних типів станів фонових 
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ландшафтних комплексів Київського Полісся; експериментальне 
дослідження й детальне параметричне відображення динаміки і 
режимів функціонування поліських ландшафтних комплексів. 

Узагальнюючи досвід 25-річних стаціонарних досліджень, очо-
люваний О. М. Мариничем, колектив науковців серед основних 
результатів виділив такі: 

1. Спеціально розроблену для цілей комплексних стаціонарно-
географічних (ландшафтознавчо-геофізичних і геохімічних) дослі-
джень в умовах Київського Полісся довгострокову програму регу-
лярних синхронних багатопрофільних спостережень. Отримано 
фактологічний ряд ландшафтознавчо-геофізичних (за весь період 
спостережень) і дещо коротший ряд ландшафтознавчо-геохімічних 
спостережень. Унікальними є 15-річні синхронні вимірювання по-
шарового вмісту вологи в дерново-підзолистих ґрунтах орних зе-
мель, перелогів та лісових ландшафтів, результати хімічних аналі-
зів проб вод атмосферних опадів, вод із тестових колодязів, а також 
ґрунтово-лізиметричних фільтратів, вимірювання синхронного 
"дихання" ґрунтів на ріллі та на перелозі, дані одночасного вимі-
рювання атмосферних опадів на відкритому місці та під кроною 
модельних дерев (сосни і берези) на полі та в лісі тощо. 

2. Уточнену та вдосконалену методологію і методику опрацю-
вання, порівняльного блоково-модельного аналізу, ландшафтозна-
вчої інтерпретації, а також спряженого топохроноізоплетного 
представлення й оцінювання достовірності параметрів отриманої 
на стаціонарі інформації. 

3. Розроблену систему оригінальних спряжених просторово-
часових моделей, які побудовані з використанням багатопарамет-
ричної інформації, що характеризує (кількісно та якісно) основні 
показники різночасових фізичних станів поліських ландшафтів і 
дає змогу встановлювати тенденції зміни їх із плином часу.  

4. Виявлення місцевих та регіональних ландшафтно-гео- 
фізичних передумов, а також природно-антропогенних чин-
ників міграції хімічних речовин і радіонуклідів у поліських 
ландшафтах. 

Регіональні дослідження і картографування ландшафтів Украї-
ни становлять істотну частину наукового доробку О. М. Маринича 
як керівника і виконавця ландшафтознавчих досліджень. Велико-
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масштабні картографування виконувалися за його керівницт-
вом із відображенням ареалів ландшафтних урочищ, середньо-
масштабні – з відображенням ареалів переважно місцевостей. 
Найдетальніше такі роботи виконані щодо окремих регіонів 
(Київська, Чернігівська, райони Сумської області – 1 : 100 000; 
Житомирська область – 1 : 200 000, Запорізька і Херсонська 
області – 1 : 400 000; басейни багатьох окремих рік України – 
1 : 100 000). Ландшафтні комплекси всієї території України 
представлені в зонально-регіональному монографічному уза-
гальненні і на навчальній карті (1 : 1 000 000), на якій відобра-
жено 96 ареалів груп місцевостей. Легенда цієї карти побудо-
вана за зонально-регіональним принципом і добре координо- 
вана з фізико-географічним районуванням України. 

Теоретико-методологічні узагальнення та наукові результати 
регіональних досліджень ландшафтів посіли чільне місце при під-
готовці та виданні 3-томної "Географічної енциклопедії України", 
відповідальним редактором якої був О. М. Маринич. 

Сучасна вивченість ландшафтів та аналіз взаємозв'язків ланд-
шафтної структури з фізико-географічним районуванням послужи-
ли підґрунтям для дослідження ландшафтного різноманіття Украї-
ни, виконаного у 1998–2000 рр. під керівництвом О. М. Маринича. 
Воно було спрямоване на обґрунтування концепції і методів дослі-
дження різноманіття ландшафтів з урахуванням досягнень сучас-
ного ландшафтознавства. В основу характеристики ландшафтного 
різноманіття покладено якісні та кількісні показники ландшафтів 
різного рангу. Властивості ландшафтів, їхня якість визначаються 
походженням, локальною просторовою структурою, геофізичними, 
геохімічними, динамічними показниками, змінами їх під впливом 
антропогенних факторів. При з'ясуванні ролі антропогенних змін 
ландшафтних комплексів у їх загальній структурі природна та ан-
тропогенна складові ландшафту розглядаються як дві частини єди-
ного цілого. На сучасному етапі наукових досліджень ландшафтне 
різноманіття вивчається як множина всіх реально існуючих на 
земній поверхні ландшафтних відмін – і створених природою, і 
змінених та перетворених людиною. 

Ландшафтознавчі основи моніторингу клімату, які опрацьову-
валися під керівництвом О. М. Маринича, стали ще одним із нових 
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напрямів сучасних ландшафтознавчих досліджень. Маємо підстави 
для висновку, що роботи відділу в цьому напрямі є піонерними, бо 
до останнього часу вплив природних (а тепер і антропогенних) 
чинників на формування й сучасні зміни клімату та його моні-
торинг розглядався головним чином у покомпонентному плані. 
Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату певною мірою пере-
орієнтувала дослідників на ведення моніторингу клімату в роз-
різі цілісної кліматичної системи Землі, що фактично можна 
вважати як вимогу здійснювати моніторинг клімату на основі 
ландшафтознавчого підходу.  

На основі ландшафтознавчого підходу та відповідного розу-
міння принципів моніторингу клімату проведено типологію і 
природничо-географічне районування мережі діючих метеоро-
логічних станцій України, а також визначено (оцінено) їхню 
фізико-географічну репрезентативність. Найбільш представни-
цькі щодо цього метеорологічні станції, за нашими переконан-
нями, заслуговують на переведення їх до категорії кліматологіч-
них. За умови належного оснащення останні можуть увійти до 
базової мережі кліматологічних станцій України – осередків 
моніторингу клімату будь-якого рівня і значення – від місцевого 
та регіонального до глобального.  

Істотною передумовою залучення географів-дослідників до чо-
рнобильської тематики стали колективні польові ландшафтознавчі 
дослідження Київського Полісся, виконані у 1976–1985 рр. під за-
гальним керівництвом О. М. Маринича. Його великий багаторіч-
ний досвід вивчення природи Південного Полісся, узагальнений у 
фундаментальній праці "Геоморфология Южного Полесья" (1963), 
значною мірою слугував вихідною інформацією для подальшого 
комплексного дослідження ландшафтної структури цієї території. 
Завдяки науковій та організаційній підтримці Олександра Мефоді-
йовича 1987 р. у відділі ландшафтознавства було створено лабора-
торію ландшафтно-екологічних проблем Чорнобиля. Вона об'єдну-
вала дослідників навколо завдання, актуального не лише для 
України, а й для міжнародної спільноти – щодо мінімізації наслід-
ків чорнобильської катастрофи, реабілітації забруднених земель. 
Протягом уже майже тридцяти років ландшафтознавці інституту 
беруть участь у дослідженнях із метою обґрунтування різних ком-
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плексних реабілітаційних заходів. Основні концептуальні по-
ложення нового напряму – радіоекології ландшафтів, а також 
прикладні аспекти цих досліджень узагальнено в колективній 
монографії ландшафтознавців Інституту географії "Ландшафты 
Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции ра-
дионуклидов" (1994), підготовленій за науковою редакцією 
О. М. Маринича, у кількох міжгалузевих монографічних видан-
нях із чорнобильської проблематики, численних статтях. 

Значне місце в діяльності О. М. Маринича посідала його нау-
ково-редакторська та авторська участь у підготовці фундамента-
льної колективної праці – Національного атласу України. Участь 
ученого у виконанні завдань щодо підготовки цього видання сто-
сувалася опрацювання загальної концепції Атласу, формування 
структури природничого розділу, наповнення його конкретними 
тематичними картами, зокрема підрозділу "Ландшафти і фізико-
географічне районування". Особливу увагу О. М. Маринич зосе-
реджував на координації підготовки та узгодженні карт, зокрема 
включених до цього підрозділу, а також інших розділів, стосовно 
спільних показників, однорідних меж, на термінології. О. М. Ма-
ринич рецензував підрозділ "Рослинність України", підготував 
рекомендації й поради, консультував авторів інших карт розділу 
"Природні умови і ресурси". 

Забезпечення координації та виконання робіт на кожному етапі 
потребувало багаторазового і складного узгодження та уточнення. 
Реальні масштаби і значущість зазначених робіт, у виконання яких 
зробив вагомий внесок О. М. Маринич, стало можливим оцінити 
лише тепер, після видання Національного атласу України, оціню-
ючи в цілому наукові здобутки цього Великого Вченого. 
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Гриневецький В. Т., 
Шевченко Л. М. 

 
ОСНОВНІ ПІДХОДИ О. М. МАРИНИЧА 

ДО СТАЦІОНАРНИХ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Олександр Мефодійович Маринич зробив вагомий внесок у 

розвиток вітчизняної науки і практики експедиційних і стаціонар-
них ландшафтознавчих досліджень. Предметом його особливої 
уваги був комплексний географічний підхід в організації та прове-
денні таких досліджень. 

Він вважав, що стаціонарні дослідження будуть результативни-
ми за умови проведення їх на спеціальних дослідницьких поліго-
нах, а не окремих малих локалізованих ділянках. Дослідницькі 
полігони повинні бути представницькими в місцевому, регіональ-
ному і зонально-ландшафтному плані та відображати характерні 
умови природокористування в Україні. Особливого значення він 
надавав вивченню всієї повноти фізико-географічних умов та ін-
струментальній метризації процесів і явищ території (місцевості, 
району) стаціонарних ландшафтознавчих досліджень із виявлен-
ням змін у ландшафтах під впливом господарської діяльності. 

Крім того, як він вважав, необхідно виходити з потреб геоінфо-
рмаційного забезпечення наукових географічних пошуків і узго-
джувати мережу географічних стаціонарів із наявною багаторівне-
вою мережею метеорологічних та інших станцій довгочасних 
спостережень. Новим у його підходах було створення таких базо-
вих комплексних географічних стаціонарів, які слугували б фунда-
ментальною географічною основою для калібрування приладів 
дистанційного знімання, у т. ч. й аерокосмічного зондування Землі. 
Поради й пропозиції О. М. Маринича щодо цього згодом були 
використані при верифікації відомостей і матеріалів аерокосміч-
них зондувань стану земної поверхні за умови синхронного назе-
много знімання на базовому полігоні Димерського комплексного 
географічного (ландшафтознавчого) стаціонару. Згодом ці ідеї та 
настанови О. М. Маринича ми успішно використовували у спіль-
них дослідженнях з науковцями Центру аерокосмічних дослі-
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джень Землі Інституту геологічних наук НАН України та Науко-
во-інженерним центром радіогідрогеоекологічних полігонних 
досліджень цього інституту. 

Із багаторічного спілкування й співпраці з Олександром Мефо-
дійовичем на дослідницькій ниві авторам добре відомо, скільки 
його творчого хисту, зусиль, енергії та праці вкладено в організа-
цію, розвиток і практичне забезпечення проведення польових 
експедиційних і стаціонарних ландшафтознавчих досліджень 
у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Інсти-
туті географії НАН України та в Україні загалом.  

Далі – спогади одного із співавторів цієї статті В. Т. Гри-
невецького.  

Ще зі своїх студентських років у Київському університеті 
(1953–1958) і наступної 22-річної співпраці з Олександром Мефо-
дійовичем на географічному факультеті університету, де він був 
моїм науковим керівником, тривалий час завідував кафедрою фі-
зичної географії (1957–1971), працював деканом (1956–1968), про-
ректором (1968–1971) і понад півстоліття (з 1946 р.) читав лекції 
студентам та готував кадри вищої кваліфікації – кандидатів і 
докторів географічних наук – я мав нагоду переконатись у висо-
кій фаховості, майстерності й глибокій зацікавленості вченого у 
проведенні польових ландшафтознавчих досліджень, які він 
вважав пріоритетними і дуже важливими в географічних пошу-
ках та напрацюваннях. 

Нелегку працю географа в полі Олександр Мефодійович розг-
лядав із комплексних позицій: і як ефективний засіб накопичення 
власного емпіричного матеріалу, і як найкращий спосіб безпосере-
днього спілкування з природою та пізнання її особливостей, проце-
сів і явищ усім єством дослідника, у т. ч. й втомленими від польо-
вих маршрутів "ногами географа". Звичайно, щодо останнього він 
говорив жартома, водночас підкреслюючи, що побачене й осмис-
лене в полі література замінити не може. Додам, що я також пра-
цював з Олександром Мефодійовичем у двох експедиціях в Украї-
ні та в Забайкаллі і мав нагоду переконатися, з якою насолодою 
і вмінням він вів спостереження та відстежував характерні процеси 
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і явища, які далеко не всі працівники нашої ґрунтознавчої експеди-
ції могли помітити під час самостійного проведення картографу-
вання ґрунтового покриву. 

У 1971 р., коли на географічному факультеті О. М. Маринич 
здійснював наукове керівництво створеною ним групою приклад-
ної фізичної географії, він запропонував мені – тоді відповідально-
му виконавцю робіт зазначеного підрозділу – вивчити питання 
щодо можливості розгортання стаціонарних ландшафтознавчих 
робіт у Канівському природному заповіднику Київського універси-
тету. За сприяння декана географічного факультету професора 
М. І. Щербаня та його заступника (і згодом завідувача кафедри 
фізичної географії) доцента П. Г. Шищенка я реалізував задум 
О. М. Маринича: вибрав і обладнав приладами дослідницький по-
лігон, виконав багато інших підготовчих робіт і розв'язав проблему 
кадрового забезпечення проведення спостережень і лабораторно-
аналітичних робіт. З 1973 р. Канівський комплексний географічний 
стаціонар розпочав свою активну діяльність. Спостереження про-
водилися на низці тестових ділянок, у т. ч. на базовому біогеоцено-
логічному пробному майданчику профільної ландшафтної смуги 
у грабовій діброві, а також на Мар'їній горі Канівського природно-
го заповідника Київського університету, а також на суміжних 
антропогенно змінених територіях.  

Стаціонар особливо плідно працював у 1973–1979 рр., ко-
ли тривала його інтенсивна розбудова та було виконано детальне 
(1 : 5000) обстеження ґрунтів (В. Т. Гриневецький), вперше укла-
дено великомасштабну карту його ландшафтів і прилеглої терито-
рії (В. Т. Гриневецький, С. П. Романчук), розгорнуто систему ста-
ціонарних спостережень. Картографічні роботи і стаціонарні 
спостереження було покладено в основу географічної складової 
наукового звіту "Біогеоценози грабової діброви Канівського дер-
жавного заповідника, їх склад, продуктивність, збагачення й охо-
рона" (Київ, 1976), виконаного спільно з біологічним факультетом 
університету, а також подальших робіт. Важливою особливістю 
ландшафтознавчих стаціонарних напрацювань у заповіднику було 
те, що значну частину фактичних матеріалів було отримано за уча-
стю студентів-географів (частково – біологів) старших курсів, аспі-
рантів. Найактивніші з них брали активну участь у формуванні та 
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виконанні програми досліджень, у якій враховувався досвід роботи 
Марткопського, Курського, сибірських та інших географічних ста-
ціонарів. Студенти на основі результатів виконаних досліджень на 
високому рівні підготували дипломні роботи, а В. І. Олещенко, 
який був одним з найбільш активних розробників програми дос-
ліджень на Канівському стаціонарі та учасників їх виконання, 
пізніше успішно захистив і кандидатську дисертацію. Досвід 
стаціонарних досліджень у Канівському заповіднику згодом 
продуктивно використали у своїх дисертаційних дослідженнях 
ще три учасники цієї стаціонарної "школи": доктори географіч-
них наук Н. П. Герасименко та Л. Л. Стельмащук (Малишева), 
життя якої так скоро і трагічно обірвалося, а також кандидат 
географічних наук В. Ф. Сірик. Зазначимо, що у виконанні і цих 
дисертаційних робіт були дуже корисними глибоко фахові по-
ради і консультативна допомога О. М. Маринича, як досвідчено-
го дослідника та багаторічного голови відповідної спеціалізова-
ної вченої ради Інституту географії НАН України, що щиро 
визнається зазначеними дисертантами. 

Важливо нагадати відомий далеко не всім фахівцям факт, що у 
світовій науці і практиці першим організатором і виконавцем 
стаціонарних фізико-географічних досліджень комплексного нау-
ково-прикладного спрямування був відомий український уче-
ний-лісівник і географ Г. М. Висоцький. На створеному його 
зусиллями Великоанадольському комплексному стаціонарі у 
степовій зоні України він тривалий час (1892–1904) успішно про-
водив регулярні дослідження, які за сучасними визначеннями ква-
ліфікуються як прикладні комплексно-географічні або ландшафт-
но-геофізичні та геохімічні (чи біогеоценологічні), а згідно з 
міжнародною термінологією – як природно-моніторингові.  

Пізніше учень і послідовник Г. М. Висоцького П. С. Погреб-
няк, який свого часу понад 10 років завідував відділом фізичної 
географії у Секторі географії Інституту геофізики ім. С. І. Суб-
ботіна АН УРСР, розвинув і поглибив цей напрям досліджень. 
Вартим уваги є те, що за порадою і сприяння О. М. Маринича 
академік АН УРСР П. С. Погребняк у 1967 р. виступив із відповід-
ною доповіддю на конференції з геофізики ландшафтів у Москві. 
У ній доповідач наголосив, що "Комплексні географічні стаціо-
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нари повинні діяти постійно, подібно до метеорологічних стан-
цій. Їх робота не може бути віднесена до категорії описової, ін-
вентаризаційної. Вони вкрай необхідні для вивчення динаміки 
ландшафтів, для своєчасного висвітлення нових природних 
явищ у житті природи..." (1967). Але реалізувати проголошене 
належним чином не судилось, що видно з нижчих рядків. 

Упродовж 1965–1969 рр. за наукового керівництва П. С. Пог- 
ребняка відділ фізичної географії Сектору географії створив 
десять невеликих (і в основному лізиметрично-ґрунтових) геог-
рафічних стаціонарів, які охоплювали найтиповіші зональні еко-
системи. Проте економічні негаразди і нездоланні труднощі тех-
нічного характеру, як і деякі інші причини, стали на заваді 
належного розгортання діяльності академічної мережі комплекс-
них географічних стаціонарів. За цих та інших обставин їхнє фу-
нкціонування з 1975 р. припинилось. Остаточне згортання польо-
вих стаціонарно-географічних досліджень відбулося у зв'язку з 
переходом завідувача відділу і фактично всіх його науковців, за 
винятком Л. М. Шевченко і О. М. Петренка, до Інституту ботані-
ки АН УРСР, до якого також було вивезено (і там законсерво-
вано!) всі прилади і технічні та лабораторні засоби ландшафто-
знавчих стаціонарних досліджень. 

Тому в 1979 р., коли керівником Сектору (Відділення) геог-
рафії ІГФ АН УРСР було призначено О. М. Маринича, про-
блему стаціонарних ландшафтознавчих досліджень в установі 
довелося вирішувати заново в неймовірно складних умовах. 
Олександр Мефодійович створив матеріально-технічну базу ста-
ціонарних досліджень та вирішив кадрову проблему: він розшу-
кав однодумців і запропонував їм спільно вирішувати складну 
проблему організації польових стаціонарно-географічних дослі-
джень. Зокрема, на роботу у відділ фізичної географії Сектору 
були запрошені: з Київського університету – я, з Ради з вивчення 
продуктивних сил УРСР АН УРСР – І. К. Головач та І. О. Заполь-
ський і згодом – О. М. Петренко та В. О. Максимов. Їм було дору-
чено вибрати місце та забезпечити спорудження приміщення стан-
ції комплексного географічного (ландшафтознавчого) стаціонару 
поблизу смт Димер Вишгородського району Київської області, 
у межах території (дослідницького полігону) геофізичної обсерва-
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торії Інституту геофізики АН УРСР площею 32 га, у підвідомчому 
управлінні якого функціонував Сектор (Відділення) географії. 

У перші дні червня 1980 р. Олександр Мефодійович організував 
поїздку авторів на лісопольовий полігон геофізичної обсерваторії, 
який майже чверть століття (з 1956 р.) належав до закритих об'єктів 
і був під контролем воєнізованої охорони, тому частина його 
ландшафтів не зазнала істотних антропогенних змін. Метою поїзд-
ки був вибір тестових ділянок (спостережних і експериментальних 
майданчиків) стаціонару та орієнтовного місця спорудження при-
міщення станції. Наш спільний огляд цієї та прилеглої території – 
земель тогочасного радгоспу "Димерський" і Кам'янського лісниц-
тва Димерського лісгоспу справив приємне враження, а Олек-
сандр Мефодійович жартома сказав, що майбутній стаціонар 
розгорне свою роботу в досить комфортних, майже курортних 
умовах: південна частина Київського Полісся, добре транспорт-
не (автобусне) сполучення з Києвом, до якого – рукою подати: 
якихось 45 кілометрів. 

Зусиллями названих вище науковців "з будівельним ухилом" – 
І. К. Головача, В. Т. Гриневецького, І. О. Запольського, В. О. Мак-
симова, О. М. Петренка та інших – приміщення станції до осінньо-
зимових днів 1980 р. спорудили з дерев'яних деталей двох "фін-
ських" будиночків. Вахтовим способом долучалися до будівни-
цтва багато інших співробітників Сектору, особливо О. С. Ба-
б'як, С. Р. Кияк, І. Б. Соколова, Л. Ю. Сорокіна, Н. П. Манойло, 
В. І. Медведська (двоє останніх, крім будівельних робіт, брали 
участь у пробних спостереженнях на майданчиках стаціонару 
в 1980–1981 рр.). Мені також довелося займатися як будівницт-
вом та облаштуванням приміщення станції, так і (спільно з 
Л. М. Шевченко) опрацюванням принципів, програми і методи-
ки стаціонарних досліджень, пошуками і/або виготовленням 
необхідних приладів, облаштуванням спостережних майданчи-
ків, вирішенням кадрової проблеми – пошуками серед місцевих 
мешканців спостерігачів та їхнім навчанням. 

Великий обсяг робіт виконали науковці: Л. М. Шевченко 
(забезпечила проведення комплексу ландшафтно-геохімічних 
робіт), В. С. Давидчук і Л. Ю. Сорокіна (виконали великомас-
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штабне знімання дослідницького полігону та уклали детальну 
карту ландшафтів стаціонару і прилеглої частини території Димер- 
ського радгоспу та Кам'янецького лісництва), А. М. Молочко 
(виконав детальне топографічне знімання майданчиків). 

Після закінчення підготовчих і будівельних робіт за розпоря-
дженням керівника Сектору – заступника директора ІГФ АН УРСР 
О. М. Маринича з 1 липня 1981 р. на стаціонарі розпочалося регу-
лярне проведення спостережень і ландшафтознавчо-геофізичних та 
геохімічних досліджень за розширеною програмою та спеціально 
розробленими методичними настановами. 

Характерною рисою цих досліджень є їхня комплексність. Вони 
поєднали традиційні й деякі нові дослідницькі складові та ґрунту-
ються на синхронному проведенні багатопланових інструменталь-
но-польових спостережень на двох відкритих (орній і залужено-
давньоперелоговій) та одній закритій (лісо-ландшафтній) модель-
них ділянках дослідницького полігону.  

Отримані первинні матеріали – дані регулярних польових спо-
стережень і лабораторно-аналітичних робіт – дали можливість 
створити й щорічно поповнювати базу даних, яка включає звичай-
ні гідротермічні та аеродинамічні й специфічні показники, зокрема, 
градієнтні (теплобалансові), актинометричні, плювіохімічні, підк-
роново-опадомірні, випаровувальні, багатопунктні ґрунтово-
вологорежимні, лізиметрично-гідрохімічні та ін. Перші десятирічні 
напрацювання в цій частині були покладені в основу типології се-
зонних, внутрішньосезонних, денних і нічних станів модельних 
поліських ландшафтних комплексів. Виконані на стаціонарі ін-
струментальні спостереження, які поєднувались із різнобічними 
тривалими експериментальними роботами, відкрили шлях до но-
вих вирішень низки питань, зокрема дали можливість створити 
унікальну базу даних. Подальші багаторічні дослідження, у т. ч. й 
дисертаційні пошуки В. М. Чехнія і О. Г. Голубцова, забезпечили 
можливість удосконалити та поглибити параметризацію й типоло-
гію різночасових станів поліських ландшафтів, істотно уточнити 
багато параметрів і закономірностей.  

Матеріали досліджень на Димерському стаціонарі – монографія 
"Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів 
Київського Полісся" (1994), десятки наукових статей, тез допові-
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дей на багатьох з'їздах, конференціях, семінарах, а також авторе-
ферати двох аспірантів, які під керівництвом О. М. Маринича ви-
конали й успішно захистили кандидатські дисертації за даними 
досліджень на Димерському стаціонарі, є помітним науковим вне-
ском Олександра Мефодійовича і його школи – учнів, послідовни-
ків та співробітників – у скарбницю географічної науки. 

Стислий огляд виконаних на Димерському КГС робіт та основ-
ні результати 25-річних досліджень на ньому під керівництвом і за 
активною участю О. М. Маринича висвітлено в нашій спільній і, на 
жаль, останній його прижиттєвій публікації в "Українському геог-
рафічному журналі" (№ 3, 2007). 
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ОСОБИСТІСТЬ, КОЛЕГА, 
ВЧИТЕЛЬ, ДРУГ 

 
 

Адаменко О. М. 
 
ВИДАТНИЙ ГЕОГРАФ – ПРЕКРАСНА ЛЮДИНА 
 
Олександр Мефодійович Маринич був відомий мені ще з часів 

моїх сибірських мандрів, коли в одному з маршрутів у горах Ха-
мар-Дабану про нього розповідав мені доктор географічних наук із 
Інституту географії Сибірського відділення АН СРСР Л. М. Іва-
новський. Це було в 1970 р., коли до Іркутська завітали географи із 
м. Брно (Чехословаччина) професори Владислав Радек та Іржі Чу-
дек. Ми готувалися до чергового пленуму Геоморфологічної комі-
сії СРСР з проблем поверхонь вирівнювання і дуже емоційно обго-
ворювали питання про зледеніння гірських хребтів, що оточували 
озеро Байкал. Л. М. Івановський знав цю проблему краще, ніж ми, і 
одного вечора при свічках у наметі прочитав нам цілу лекцію з 
оглядом гірських зледенінь. Звучали імена В. Пенка, А. Вегенера, 
В. Обручева, І. Мушкетова, В. Тронова, П. Кропоткіна, І. Черсько-
го та інших видатних дослідників четвертинних зледенінь. 

"А хто вивчав льодовиковий період в Україні?" – поставив за-
питання доктор наук Д. Б. Базаров з Улан-Уде, дивлячись на мене. 

Лев Миколайович не дуже здивувався і почав розповідати: 
"П. А. Тутковський на початку XX ст. вивчав прильодовикові 
еолові піщані пустелі на місці зандрових рівнин Полісся в басейні 
р. Прип'ять. Це були водно-льодовикові відклади максимального 
(дніпровського) материкового зледеніння, південний язик якого 
спускався долиною Дніпра аж до нинішнього Дніпропетровська. 
Пізніше ці широченні низовини Б. А. Личков назвав "великими 
акумулятивними рівнинами", що утворювались при опусканні си-
некліз і гребенів. Але найбільший внесок у вирішення цих проблем 
в Україні, без сумніву, зробив Олександр Мефодійович Маринич". 

Далі Л. М. Івановський розповів про зустрічі з О. М. Марини-
чем на I Всесоюзній нараді з четвертинного періоду в Москві в 
1960 р.: "Це видатний українській учений, який не боявся публіку-
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вати свої наукові статті рідною мовою, хоча працював на висо-
ких посадах проректора Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, а потім і міністра освіти Української РСР. 
А коли в 50-х рр. XX ст. московські корифеї на засіданні Комісії 
з вивчення четвертинного періоду буквально "громили" ви-
датного українського вченого-палеозоолога академіка АН УРСР 
І. Г. Підоплічка, який розвивав антигляціалістичні погляди, 
О. М. Маринич став на його захист, хоча сам завжди дотри-
мувався льодовикової теорії". 

Тому, коли в 1974 р. я повернувся із Сибіру в Україну і почав 
шукати наукових контактів із геоморфологами і палеогеографами, 
то насамперед прийшов до Олександра Мефодійовича. Незважаю-
чи на зайнятість, він приділив мені з першої ж зустрічі багато ува-
ги. Я уважно слухав його міркування про поліські зандри, круке-
ницьку морену, східчасті льодовикові кари на схилах гори Говерли 
в Карпатах, про серію річкових терас Дністра.  

Ще перебуваючи під враженнями від завершення великого гео-
морфологічного проекту "Історія розвитку рельєфу Сибіру і Дале-
кого Сходу" – 15-томної монографії, яку ми готували протягом 
1964–1978 рр. під керівництвом академіка О. Л. Яншина і за яку 
отримали Державну премію СРСР, я запропонував: "А якщо б 
об'єднати українських учених і виконати таку роботу для України 
під Вашим керівництвом?" Олександр Мефодійович усміхнувся: 
"Пропозиція цікава і така робота потрібна. Але об'єднати українсь-
ких учених буде проблематично через наявність різних наукових 
шкіл, які спираються на різні підходи до стратиграфічного розчле-
нування четвертинних відкладів на лесово-педологічні, макро- і 
мікрофауністичні, льодовиково-міжльодовикові, палінологічні, 
палеомагнітні, термолюмінесцентні та ін.".  

Тільки значно пізніше, на початку ХXI ст., науковцям України 
вдалося об'єднатись при створенні Національного атласу України. 
І в цьому велика заслуга О. М. Маринича і безпосереднього продо-
вжувача його справи академіка НАН України Л. Г. Руденка. 

Подальше моє спілкування з О. М. Мариничем відбувалось 
протягом багатьох років (з 1993) мого членства у спеціалізованій 
ученій раді Інституту географії, яку очолював Олександр Мефоді-
йович. Так повелось, що він доручав мені бути офіційним опонен-
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том на захисті докторських дисертацій Н. О. Сіренко, Ю. А. Коши-
ка, С. І. Турло, Ж. М. Матвіїшиної, І. В. Мельничука, В. П. Па-
лієнко, Н. П. Герасименко, С. Ю. Бортника, В. В. Стецюка, 
О. О. Комлєва та ін. 

Олександру Мефодійовичу часто доводилось "втихомирюва-
ти" деяких дуже емоційних професорів, які піднімали на захистах 
дисертацій цілу гору географічних проблем, "засипали" майбут-
ніх докторів і кандидатів наук масою питань, бурхливо реагували 
на відповіді, активно і лаконічно виступали в дебатах, критикува-
ли і "громили" здобувачів, але голосували завжди позитивно. 
Олександр Мефодійович після таких бурхливих дискусій завжди 
знаходив раціональну для здобувача стежину наукової новизни, 
і дисертації нашої ради мали у Вищій атестаційній комісії стовід-
соткове затвердження. 

У 1996 р. мій учень Г. І. Рудько (нині доктор геолого-мінерало- 
гічних; географічних; технічних наук) захищав другу докторську 
дисертацію на нашій спецраді, а я був його науковим консультан-
том. Георгій Ілліч завішав усі стіни зали й навіть вікна своїми кар-
тами, розрізами, схемами і таблицями. Доповідь була переконли-
вою, але в деяких відгуках на автореферат були сумніви про 
можливість здобуття другого наукового ступеня. 

У виступах одного з опонентів та інших учасників засідання 
лунали сумніви. Я, вже виступивши як науковий консультант, поп-
росив слова ще раз. Та голова ради О. М. Маринич строго сказав, 
що науковий консультант має право виступити лише один раз – 
перед виступами опонентів. 

Він сам спочатку проаналізував наукові здобутки Г. І. Рудь-
ка, викладені в його першій докторській дисертації з геології, а 
потім перейшов до другої дисертації на здобуття наукового сту-
пеня доктора географічних наук і дуже обґрунтовано розкрив 
наукову новизну роботи для географічної науки. Дисертацію 
було успішно захищено. 

У 1983 р. Олександр Мефодійович запросив мене зустрітись в 
Інституті географії з приводу екологічної експертизи проекту буді-
вництва каналу Дунай–Дніпро. У мене було кілька експедицій у 
пониззя рік Прут і Дунай, на озеро Ялпуг, Сасик та інші причорно-
морські лимани, тому знав цей район дуже добре. А через рік, 
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з 1984 до 1988 р., я працював уже в Республіці Молдова, організу-
вавши Лабораторію палеогеографії та еволюції природних ланд-
шафтів спочатку в Інституту геофізики і геології, а потім у Відділі 
географії АН Молдавської РСР, де виконувалась республіканська 
програма "Меліорація". Тому звернення О. М. Маринича до мене 
було цілком логічним. Я керував цією програмою від АН МРСР як 
заступник директора, а потім і директор Відділу, а згодом Інститу-
ту географії АН МРСР. 

Експертиза цього грандіозного проекту, вартість якого сягала 
кількох мільярдів рублів, була дуже відповідальною процедурою. 
Автори проекту – московські фахівці з інституту "Гідропроект" не 
дуже опікувалися тими змінами в ландшафтах причорноморських 
степів, які відбудуться після будівництва каналу. Добре, що еколо-
гічну експертизу доручили географам і екологам України. Разом з 
Олександром Мефодійовичем ми прискіпливо вивчали багатотом-
ний проект кілька днів поспіль. Причорноморські лимани – це за-
топлені долини рік, відділені від моря піщаними косами – переси-
пами. Тому вода в них – гірко-солона, непридатна для зрошення. 
Проектанти пропонували опріснити лимани, "нанизавши" їх як 
намисто на трасу каналу. Наші з географами АН Молдови експе-
диції показали, що таке опріснення не відбудеться, тому що лима-
ни гідродинамічно пов'язані з морем. Грандіозний проект перетво-
рення природи Причорномор'я для меліорації ми відхилили. 
Можна собі уявити, яка відповідальність лежала на О. М. Марини-
чу, який твердо став на захист природи України.  

Олександр Мефодійович виховав велику когорту українських 
географів, очолюючи кафедру, працюючи деканом географічного 
факультету і проректором Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Під його керівництвом захищено кілька десят-
ків докторських і кандидатських дисертацій. Від завжди відповіда-
льно, по-батьківськи тепло ставився до молодих науковців, можна 
навести багато конкретних прикладів.  

Світла пам'ять про видатного вченого і прекрасну людину 
назавжди залишиться з нами.  
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Бабиченко В. М. 
 

ТЕПЛІ СПОГАДИ 
ПРО ОЛЕКСАНДРА МЕФОДІЙОВИЧА 

МАРИНИЧА 
 

ені дуже приємно згадувати численні епізоди мого спіл-
кування з Олександром Мефодійовичем. Не буду перелі-

чувати наукові досягнення в галузі фізичної географії, геоморфо-
логії, ландшафтознавства, всі звання і заслуги цієї видатної люди-
ни, вченого, добре відомого не лише в Україні, а й за її межами. Це 
буде належно відзначено не один раз на сторінках цього видання 
академіками, докторами і кандидатами наук, географами різних 
спеціальностей, колегами, його учнями. 

Я зупинюся лише на тих епізодах із життя Олександра Мефоді-
йовича, коли мені, як кліматологу, пощастило зустрічатися і спіл-
куватися з ним. 

4 вересня 1920 р., коли народився Олександр Мефодійович, бу-
ла тепла і суха погода. Середня температура повітря в цей день 
становила 19,1 °С, мінімальна 11,0 °С, максимальна температура 
повітря досягала 26,3 °С; відносна вологість повітря дорівнювала 
52 %; опади були незначні (до 5 мм); переважав вітер південного 
напряму. Такими сприятливими були метеорологічні умови в день 
народження майбутнього видатного географа України. 

Перше моє знайомство з Олександром Мефодійовичем від-
булося у квітні 1964 р. у Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка (на Бульварі Шевченка), коли я захищала дисе-
ртацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 
наук. Разом зі мною захищав дисертацію Я. І. Жупанський, пізніше 
доктор географічних наук, професор Чернівецького університету 
ім. Юрія Федьковича, почесний член Українського географічного 
товариства. У той час Олександр Мефодійович очолював спеціалі-
зовану раду із захисту дисертацій, замінивши на цій посаді доктора 
геолого-мінералогічних наук В. Г. Бондарчука. Як головуючий, він 
створив теплу атмосферу, що для нас, здобувачів, було дуже важ-
ливо. У своєму виступі зауважив, що захищаються двоє випускни-
ків Чернівецького університету: кліматолог і економ-географ. 
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Перед голосуванням провів нараду членів ради. Після захисту 
Олександр Мефодійович щиро привітав нас. Це залишилось у 
пам'яті на все життя. 

Деякий час я була секретарем секції географічних наук 
товариства "Знання", коли головою цієї секції був Олек-
сандр Мефодійович. Він давав багато корисних порад, у нього 
було чому навчитися. 

Пригадую такий випадок. У 1966 р. я готувалась до поїздки в 
Югославію (м. Белград) на засідання робочої групи з метеорології 
Карпат. Олександр Мефодійович дізнався про це й дав мені перек-
лад із книги англійською мовою "Выдержки из книги Сензора "Как 
не следует поступать" (некоторые замечания относительно ошибок 
и неправильных манер)", де написано, як поводитися за столом, на 
візитах, у суспільстві, гостях, на вулиці, про зовнішній вигляд, зви-
чки тощо. Я зберігаю ці поради дотепер. 

Про багатогранність наукової діяльності Олександра Мефоді-
йовича свідчить той факт, що він, разом із дослідженнями фунда-
ментальної географічної науки загалом, а також окремих її напря-
мів, завжди цікавився дослідженнями з клімату як одного з 
основних компонентів природного середовища України, від якого 
залежать умови життєдіяльності людини, напрям, структура і зна-
чною мірою рівень господарювання. Навіть незначні кліматичні 
зміни на тлі несприятливих екологічних умов можуть супроводжу-
ватися значними соціально-економічними збитками, якщо їх завча-
сно не спрогнозувати і не вжити відповідних запобіжних заходів. 

Під керівництвом і за безпосередньою участю Олександра Ме-
фодійовича готувалася до друку 7-томна серія "Природа Украинс-
кой ССР", представлена томами: "Животный мир", "Почвы", 
"Растительный мир", "Ландшафты и физико-географическое райо-
нирование", "Моря и внутренние воды", "Геология и полез-
ные ископаемые ", а також "Климат" (1984).  

На початку XXI ст. Український науково-дослідний гідромете-
орологічний інститут разом з іншими установами Гідрометеороло-
гічної служби України (Гідрометеоцентр, Центральна геофізична 
обсерваторія) за участю Інституту географії НАН України, геогра-
фічного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка, Одеського державного екологічного уні-
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верситету підготував і видав (2003) монографію "Клімат України". 
За час підготовки монографії мені довелося часто спілкуватися з 
Олександром Мефодійовичем. Він консультував мене з багатьох 
питань, і я з вдячністю згадую ті часи. Олександр Мефодійович 
зауважив, що серед основних компонентів природного середовища 
України клімат за рівнем вивченості є одним із добре досліджених. 
Він дав монографії "Клімат України" високу оцінку і відмітив її у 
своїй рецензії як фундаментальну працю, яка виконана на високо-
му науковому рівні, насичена великим аналітичним матеріалом і є 
значним творчим внеском у вивчення природи України (Українсь-
кий географічний журнал, № 2, 2005). 

Останні зустрічі з Олександром Мефодійовичем відбувались 
під час підготовки кліматологами карт до Національного атласу 
України: він давав багато порад, особливо велика дискусія відбула-
ся щодо кліматичного районування. Він завжди ставив конкретні 
питання щодо принципів добору карт, їх змісту, висловлював за-
уваження та пропозиції зважено, переконливо, коректно. 

Як президент Українського географічного товариства Олек-
сандр Мефодійович цікавився досягненнями кліматологів і висвіт-
лював їх у своїх виступах та звітних доповідях на з'їздах товарист-
ва. Нам, кліматологам, було приємно чути, що наші скромні 
роботи завжди досить високо оцінював президент. 

Я вдячна долі, що мені пощастило спілкуватись з Олександ-
ром Мефодійовичем, отримувати допомогу й багато чому навчити-
ся в нього, у моїй пам'яті назавжди залишаться найкращі спогади 
про цього Великого Вченого, Добру й Чуйну Людину. 
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Воловик В. М. 
 

МІЙ ПЕРШИЙ НАУКОВИЙ УЧИТЕЛЬ 
 

исокий, ошатний чоловік. Сиве волосся. Строгий, але ра-
зом із тим добрий погляд. Таким я його вперше побачив у 

1991 р. Рік мого нелегкого вибору в науці, вступу до аспірантури, 
переосмислення багатьох життєвих постулатів. Моє навчання в 
Інституті географії НАН України відбувалось під керівництвом 
Олександра Мефодійовича, який на той час був радником дирекції. 

Мені, як випускникові педагогічного університету, Олек-
сандр Мефодійович сказав: "Досвід та необхідні знання прийдуть 
пізніше, але для цього необхідно багато працювати". Я його не 
підвів. Зі своїм науковим керівником я доволі тісно спілкувався в 
1991–1997 рр. Зустрічі були короткочасні, протягом 1–2 днів, що 
пов'язано з особливостями заочного навчання в аспірантурі. Але 
таких зустрічей було понад 70, і від усіх – позитивні враження, 
конкретні поради, настанови. 

Завжди доброзичливий, уважний до аспіранта, міг пригости-
ти чаєм, розповісти історії з власного життя, вислухати співбесі-
дника, вносячи конструктивні пропозиції до дисертації. Кабінет, 
у якому він працював в Інституті географії, мав характерну нау-
кову атмосферу: робочий стіл завжди заповнений стосом робо-
чих матеріалів. Олександр Мефодійович міг одночасно пра-
цювати над десятком різноманітних проектів: власні статті, 
редагування підручників та монографій, опрацювання розділів 
дисертаційних досліджень своїх аспірантів. 

Він працював від ранку до вечора, на роботі та вдома, читав ле-
кції для географів у Київському національному університеті, всю-
ди встигав і допомагав як словом, так і ділом. Я дивувався: звідки у 
літньої людини така життєва енергія та позитивний настрій, та ще 
й враховуючи його поранення, отримані понад 50 років тому при 
обороні Києва. Хоча можна сміливо стверджувати: Олександр Ме-
фодійович жив для географії, жив заради географії. 

Зустрічі відбувалися не лише в робочій, а й домашній обстанов-
ці. Та навіть вдома відчувався той неповторний "професорський" 
настрій Олександра Мефодійовича, якому вдавалося поєднати до-
машню гостинність із філіжанкою кави та розмови про наболілі 
теми аспіранта, який до того ж в нього не один. 
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Особливо запам'ятався захист моєї кандидатської дисертації, 
коли дисертант почувається як маленький хлопчик, оточений до-
рослими, які все знають та вміють. Олександр Мефодійович висту-
пив не лише в ролі вчителя, а й "батька", який відстоював свого 
"сина" у важкі хвилини захисту дисертації. У той час, коли всі ду-
мки плутаються і питання опонентів сприймаються наче в "тума-
ні", мій науковий керівник допоміг сконцентруватись і пройти дос-
тойно через це нелегке випробовування. Він підтримував кожного 
з близько 40 учнів, які будуть довіку вдячні за це. 

Як спогад про наукового керівника мені дісталась моногра-
фія "Физико-географическое районирование Украинской ССР", 
підписана особисто співавтором: "Вельмишановному Воло-
ді Воловику з найкращими побажаннями. О. Маринич". Моног-
рафія, подарована Олександром Мефодійовичем, є для мене од-
ним із найавторитетніших джерел ландшафтних знань про 
природу будь-якої частини України. Частина підручників та мо-
нографій, які є вдома на моїх книжкових полицях, своїми назва-
ми нагадують про мого вчителя та наставника, який був причет-
ний до їх видання: "Природа Украинской СССР. Ландшафты 
и физико-географическое районирование", "Фізична географія 
України", "Географічна енциклопедія України". 

Я завжди буду пам'ятати Олександра Мефодійовича як лю-
дину доброї душі і глибокої порядності, видатного, безмежно 
відданого географії вченого-енциклопедиста, Вчителя, який на-
завжди залишиться в серцях сотень людей, які його знали, розу-
міли й підтримували. 
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Голубець М. А. 
 

ПРИТЯГАЛЬНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИЛА 
ПРОФЕСОРА О. М. МАРИНИЧА 

 
оє зближення в науковій та творчій діяльності з профе-
сором О. М. Маринича було започатковане багато років 

тому завдяки нашій тісній співпраці з опонентом при його захисті 
докторської дисертації – завідувачем кафедри фізичної географії 
Львівського державного університету ім. Івана Франка, доктором 
географічних наук, професором К. І. Геренчуком.  

Ознайомлення з методами дослідження географічних закономі-
рностей та фізико-географічних особливостей Українських Карпат 
і суміжних рівнинних територій, висотною диференціацією кліма-
тичних умов, ґрунтів і рослинності, історією формування і су-
часним станом ландшафтів, ареалів деревних порід, дискусії на 
засіданнях Львівського відділення Українського географічного 
товариства стали свого часу вагомою передумовою для вивчення 
мною теоретичних засад фізичної географії, фізико-географічного 
районування та географічних основ конструктивного природо-
користування, а також науковою підвалиною для комплексної 
оцінки природних умов і рослинного покриву карпатського ре-
гіону. Наслідком цього стало формування моїх уявлень про еко-
системологію, розроблення карт ареалів смереки європейської, 
ялиці білої та бука лісового, сучасного і відновленого (корінно-
го) рослинного покриву, висотної поясності рослинності, геобо-
танічного, лісорослинного й лісогосподарського районувань 
Українських Карпат, які були розроблені мною разом із колега-
ми з Інституту екології Карпат НАН України, інших наукових 
центрів та вищих навчальних закладів. 

А яким же приємним і досі є мій спогад про те, що з 1970 р., ко-
ли я почав брати участь у загальних зборах Академії наук України 
як керівник Львівського відділення Інституту ботаніки Акаде-
мії, я одразу потрапив у притягальне поле члена-кореспондента 
О. М. Маринича. Від перших зустрічей мене полонила його людя-
ність, доброзичливість, чіткі й фундаментальні наукові й науково-
організаційні поради, батьківська теплота. Завжди після таких спі-
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лкувань якась внутрішня сила підштовхувала мене до зустрічі із цим 
видатним ученим, привітною, доброю, Великою Людиною. І, безу-
мовно, вагомим довершенням тривалих дружніх контактів ста-
ла для мене пропозиція О. М. Маринича як голови редколегії "Гео-
графічної енциклопедії України" бути автором низки її статей. 

Найчастіші й дуже корисні та приємні зустрічі з Олександром 
Мефодійовичем були у мене тривалий час на вулиці Інститутській, 
де він мешкав. Я як депутат Верховної Ради України протягом 
1990–1991 рр. проживав спочатку в готелі "Москва" (тепер "Украї-
на"), ходив Інститутською до праці до Парламенту, а О. Маринич 
того ж вранішнього часу – до свого Інституту географії НАН Укра-
їни, створенню якого він віддав чимало сил і домігся таки свого, 
адже така важлива наука не могла не бути представлена належним 
чином у Національній академії наук. 

Олександр Мефодійович як видатний державний і громадський 
діяч, депутат двох скликань Верховної Ради УРСР завжди цікавив-
ся політичною атмосферою й законотворчою діяльністю Верхов-
ної Ради й, зокрема, Народної Ради, яка була вагомою інтелек-
туальною, політичною й організаційною силою в тодішньому 
парламенті. Для мене особливо важливими були оцінки нашої де-
путатської діяльності, поради щодо шляхів її удосконалення, влуч-
ні характеристики відомих йому політичних діячів. Тужив я за ци-
ми зустрічами після того, як мене переселили до готелю "Київ" 
і я вже не міг так часто бачитись з Олександром Мефодійовичем. 

Після закінчення моєї праці у Верховній Раді я повернувся до 
активної наукової діяльності, зокрема у сфері біотичної і ландшаф-
тної різноманітності та сталого розвитку. І тут неоціненним над-
банням виявилися наукові праці О. М. Маринича в галузі фізичної 
географії і ландшафтознавства. Вони допомогли мені глибше про-
аналізувати сутність ландшафтного різноманіття у визначенні 
Конференції міністрів охорони довкілля 55 країн Європи 1995 р. 
і зіставити її зі здобутками українських ландшафтознавців та гео-
ботаніків. Ландшафтна різноманітність на конференції була потра-
ктована переважно з краєзнавчих, естетичних, краєвидних позицій. 
Основною метою щодо її збереження було визначено запобігання 
подальшому погіршенню ландшафтів і пов'язаної з ними культур-
ної спадщини, втрати ними мальовничості, погіршенню умов жит-
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тя людей. Тобто в обсяг поняття ландшафту включено не лише 
елементи природного середовища, а й усі історико-культурні та 
інші об'єкти, що виходять за межі інтересів класичного ландшаф-
тознавства, яке розвивалось раніше в Україні. Про ці питання ми 
часто дискутували з Олександром Мефодійовичем і завжди дохо-
дили до спільного розуміння цих непростих питань. 

О. М. Маринич на підставі досвіду багаторічної творчої праці на 
ниві ландшафтознавства був дуже стурбований тим, що в Україні 
не лише немає достатніх даних про ландшафтне різноманіття, а й 
навіть не складено докладні ландшафтні карти на її територію. То-
му з його ініціативи та під його керівництвом науковці Інститу-
ту географії НАН України, Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за участю багатьох географів усієї України 
було розроблено й видано ландшафтну карту України, удоскона-
лену схему фізико-географічного районування України за ланд-
шафтно-генетичним принципом, яка віддзеркалює поділ території 
на регіональні ландшафтні одиниці, враховує їх значне ландшаф-
тне різноманіття та є основою для змістовної систематизації й 
класифікації ландшафтів, природних умов та ресурсів для їх раці-
онального використання. 

Суттєво активізувала нашу наукову співпрацю робота над Наці-
ональним атласом України, ініційованим і підготовленим на нале-
жному рівні значною мірою завдяки сподвижництву, глибокій 
і різносторонній науковій підготовці, системності мислення, напо-
легливості Олександра Мефодійовича. Ми разом входили до від-
повідної Координаційної ради, утвореної Президентом України 
у 2001 році, яка забезпечувала загальну організацію робіт зі ство-
рення та видання Атласу, часто радились, обмінювались думками. 
Цілком заслужено ця фундаментальна праця була відзначена Дер-
жавною премією України в галузі науки і техніки. 

Праці Олександра Мефодійовича та його соратників і учнів 
були підставою для підготовки й опублікування кількох моїх праць 
стосовно біотичного й ландшафтного різноманіття й формування 
узагальнювального висновку про те, що сучасне уявлення про 
ландшафтну (краєвидну) різноманітність має зосередити увагу 
суспільства на необхідності збереження екологічно обґрунтованих 
співвідношень, територіального розташування й часового розвитку 
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екосистем, ландшафтів, тобто на такому поєднанні природних 
комплексів, яке відображає історію розвитку краю, їх причинний 
зв'язок із геологічними, геоморфологічними, ґрунтовими, геобо-
танічними, іншими природними особливостями території, етні-
чними, духовними та естетичними потребами населення. Як 
основу для виділення ландшафтів для запровадження їх особли-
вої охорони доречно використати фізико-географічне району-
вання і в межах кожного району виділити відповідні одиниці 
ландшафтних різноманітностей, враховуючи їхню історико-
культурну та етнічну специфіку. Це сприяло б не лише реаліза-
ції загальнодержавних, регіональних і місцевих програм зі збе-
реження довкілля, а й розвиткові емоційного відчуття багатства 
й краси рідного краю безпосередньо людьми.  

Востаннє я бачився і спілкувався з Олександром Мефодійови-
чем під час загальних зборів НАН України 2007 р. Розумний і сум-
ний погляд цієї мудрої, працьовитої, високоавторитетної Людини, 
незаперечного наукового й освітянського Лідера, видатного Вче-
ного, Патріарха географічної науки глибоко закарбувався в моїй 
пам'яті й зберігатиметься протягом усіх днів мого життя. 
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Гриневецький В. Т. 
 

ГРАНІ НОВАТОРСТВА, МАЙСТЕРНОСТІ 
ТА ПРАКТИЧНОСТІ О. М. МАРИНИЧА 

 
ам'ятне природне поєднання новаторства, майстернос-
ті й практичності в багатогранній діяльності незабут-

нього Вчителя, Керівника й Ученого Олександра Мефодійови-
ча Маринича – 20-річного учасника боїв під Києвом грізного 
1941 р., геоморфолога і фізико-географа, майстерного педагога 
і вихователя сотень студентів, завідувача кафедри та багаторі-
чного декана географічного факультету і проректора Київсько-
го держуніверситету, наукового керівника та щирого порадни-
ка десятків кандидатів і докторів наук, відомого освітянського, 
державного і громадського діяча, добре знаного у світовій нау-
ці вченого-географа і понад чвертьвікового президента Україн-
ського географічного товариства – є зразком довершеності та 
чогось глибшого, колоритнішого й динамічного, порівняно з 
тими виокремленими лаконічними визначеннями цих понять, 
які є у тлумачних словниках. 

Так, за словниками, новатор – це той, хто вносить і здійснює 
прогресивні ідеї, принципи в будь-якій галузі діяльності; майстер-
ність – це умілість, вправність, висока якість і досконалість вико-
наної роботи; практичність – це діловитість, практичне ставлення 
до життя та корисність комусь для безпосереднього здійснення 
певної справи на практиці. 

Про людей, які природно поєднують такі риси, кажуть, що вони 
мають багатий життєвий досвід, вміло і вправно керують справа-
ми, добре розуміються на них, успішно співпрацюють у колективі, 
генерують нові ідеї, розробляють і втілюють далекоглядні реаліс-
тичні плани, знаходять цікаві й раціональні рішення проблем. Як 
правило, вони творчо обдаровані, активні, енергійні, працьовиті, 
перебувають у вирі громадського життя, є комунікабельними і ко-
ристуються великим авторитетом та глибокою повагою всіх, із ким 
співпрацюють чи спілкуються у своїй діяльності. 

Маю необхідні підстави стверджувати, що саме таким був 
Олександр Мефодійович у житті, праці, багатогранній діяльності, 
спілкуванні й співробітництві з усіма, у т. ч. з автором статті – з 

П 
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1956 р. його учнем, вихованцем, багаторічним співпрацівником, 
незмінним молодшим колегою, співавтором понад 20 публіка-
цій, у т. ч. трьох монографій, однодумцем і спільником у науково-
му опрацюванні широкого кола проблем, проведенні наукових 
досліджень у полі – експедиціях і географічному стаціонарі, – 
реалізації низки ландшафтознавчих і ландшафтно-меліоративних 
ідей, в дисертаційних дослідженнях та викладанні на географіч-
ному факультеті Київського університету, організації та здійс-
ненні польових ландшафтно-геофізичних і геохімічних дослі-
джень та керівництві практикою студентів-географів в експеди- 
ціях (1960–1973) і Канівському природному заповіднику 
Київського університету (1973–1977), організації та прове-
денні тривалих – понад чвертьвікових досліджень на Димер-
ському комплексному географічному стаціонарі Інституту геог-
рафії НАН України (1980–2008). 

Першим кроком до участі в потоці перелічених подій послужи-
ло несподіване для мене, студента-географа 3-го курсу Київського 
державного педагогічного інституту, переведення у 1956 р. нашого 
природничо-географічного, як і деяких інших факультетів, до 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.  

Звичайно, навчатись у провідному університеті було почесно, 
але й відповідально і трохи боязко, бо майже всі педінститутські 
прибульці, у т. ч. і я, здобули середню освіту в сільських школах і 
мали підстави сумніватися, чи впишемось у новий колектив, чи 
справимося з навчанням нарівні з "істинними аборигенами", які з 
1-го курсу освоювали ширші, ніж педінститутські, навчально-
університетські програми. 

Однак, коли розпочалися заняття в червоному корпусі універси-
тету (де, до речі, географічний факультет працював тривалий час, 
аж до 1961 р.), у дві укрупнені групи фізико- та економіко-
географів 4-го курсу, сформованих в своїй основі з "прибульців", 
неодноразово навідувався ставний, вродливий, чемний та привіт-
ний, молодий – 36-річний! – декан факультету О. М. Маринич, 
який не тільки розвіяв сумніви невпевнених у собі "прибульців" з 
педінституту, а й заполонив студентські серця своєю непідробною 
увагою до нас і якоюсь невідомою силою привабливості. Від нього 
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ми довідались, що прогалини у знаннях буде подолано за рахунок 
деяких нових предметів, які нам читатимуть протягом усього на-
вчального року, а сумління – то вже наша справа. 

Крім того, нам, фізико-географам 4-го курсу, Олександр Мефо-
дійович з перших днів навчального року протягом семестру висо-
копрофесійно й цікаво читав лекції з геоморфології СРСР. 

Разом із тим, як з'ясувалося пізніше, за таких обставин Олек-
сандр Мефодійович, у свою чергу, особливо ретельно вивчав та 
оцінював кожного зі своїх нових вихованців із тим, щоб одним 
запропонувати попрацювати в науковому студентському гуртку і 
експедиційному загоні кафедри фізичної географії, іншим – у ред-
колегії факультетської стінгазети "Географ" чи бути кореспонден-
том від факультету у друкованій багатотиражній університетській 
газеті, або проявити себе в гуртках художньої самодіяльності, взя-
ти участь у шахових баталіях, спортивних секціях, зокрема й во-
лейбольних змаганнях, у яких він сам успішно виступав у складі 
змішаних студентсько-викладацьких команд університету.  

Його новацією стало те, що активних студентів у навчальній, 
науковій та громадській роботі він неодноразово запрошував брати 
участь у засіданнях вченої ради факультету, щоб знати їхню думку 
щодо введення нових навчальних курсів, які дисципліни є актуаль-
ними, а які можуть бути факультативними, з яких предметів про-
водити іспити чи заліки, кого з відомих учених чи мандрівників та 
цікавих людей запросити читати лекції чи фахово зробити доповідь 
про якусь важливу проблему або професійно проаналізувати нові 
напрацювання у сфері географії чи суміжних наук. 

Доречно нагадати, що в той час Олександр Мефодійович актив-
но працював над своєю докторською дисертацією і у вільні від 
лекцій дні вишукував додаткову можливість побувати в полі на 
Українському Поліссі, особливостям геоморфології якого присвя-
тив свої дисертаційні пошуки. Започатковане ним неформальне 
багатопланове спілкування зі студентами-старшокурс-никами в 
невимушеній обстановці, зокрема в поїздках у поле, було обопіль-
но корисним, хоча, звичайно, правильні й виважені рішення з вра-
хуванням умов і обставин він приймав самостійно. 
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Декан запрошував відомих учених читати лекції. Тому нам по-
щастило побувати на них, а також на доповідях багатьох знаних 
учених, зокрема директора Інституту географії АН СРСР академіка 
І. П. Герасимова, московських докторів географічних наук, профе-
сорів Д. Л. Арманда, М. А. Глазовської, Т. В. Звонкової, К. К. Мар-
кова, Е. М. Мурзаєва, І. Д. Папаніна, В. С. Преображенського, 
О. І. Спіридонова, відомого фізико-географа Г. К. Єфремова, а та-
кож відомих українських учених: академіка П. С. Погребняка, 
професорів К. І. Геренчука і П. М. Цися зі Львова, В. Л. Віленкіна 
і С. І. Проходського з Харкова, доцента В. Г. Єни з Криму та де-
яких інших, які згодом взяли участь у написанні фундаментальної 
праці про фізико-географічне районування України (1968), одним 
з авторів і наукових редакторів якої був професор О. М. Маринич. 

Його нововведення мали плідні результати і стимулювали сум-
лінне навчання студентів. Це видно хоча б з того, що акаде-
мік П. С. Погребняк на екзамені з курсу "Географія рослин" у на-
шій групі знання всіх студентів оцінив як відмінні, що викликало 
здивування Ганни Авксентіївни – шанованої студентами і виклада-
чами досвідченої секретарки деканату. Вона зробила академікові 
зауваження, що за багато років її роботи такого ще не було, щоб 
студентам ставили тільки відмінні оцінки. Збентеженому поваж-
ному вченому довелося йти до декана (О. М. Маринича) і поясню-
вати, що "ці діти дійсно досконало знають предмет, тому високі 
оцінки є адекватними". Декан заспокоїв схвильованого академіка, 
підтвердивши, що впевнений – оцінки не завищені, бо й сам 
у попередньому семестрі читав лекції і прийняв без зауважень за-
лік у цій групі. Тому секретарка факультету нехай не сумнівається 
в сумлінному навчанні "цих дітей" і прийме іспитову відомість, 
попросивши пробачення за своє несправедливе зауваження. 

Про зазначену пригоду студенти дізналися зразу, а шановний 
академік зберіг її у пам'яті, бо коли мені в 70-х рр. у справах 
довелося зустрітися з ним в Секторі географії, він сказав, що 
з приємністю згадує нашу працьовиту студентську групу і 
пам'ятає той епізод. 

З ініціативи і завдяки відповідній організаційній роботі далеко-
глядного декана О. М. Маринича у 1958 р. було започатковано 
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День географа, який ухвалили відзначати на факультеті щорічно 
27 березня. Ця традиція зберігається досі. Змінився лише день: 
тепер – це остання субота березня. 

До новацій Олександра Мефодійовича належать такі, не завжди 
сповідувані деканами-адміністраторами риси, як чуйність, людя-
ність, щирість, теплота стосунків, особливо помітні в урочистих 
подіях і важких, непередбачених моментах студентського життя чи 
скрутних ситуаціях у діяльності співробітників факультету. Щодо 
цього наведу два приклади з особистого студентського життя. 
Перший із них стосується урочистої події – створення (у далекому 
1957 р.) сім'ї двох географів-старшокурсників, коли Олександр 
Мефодійович відгукнувся на запрошення і разом із дружиною 
Єлизаветою Василівною по-батьківському тепло і зворушливо бла-
гословив своїх вихованців, вітаючи з одруженням, водночас нага-
дуючи, що рішення про шлюб має діяти довічно, що й зберегли 
разом вдячні вихованці Володимир і Лідія Гриневецькі понині. 

Інший приклад: під час державних випускних екзаменів у чер- 
вні 1958 р., невдовзі перед завершальним екзаменом зі спеціально-
сті мене спіткало несподіване лихо – операція з приводу гострого 
апендициту. Під знаком запитання залишалось своєчасне отриман-
ня диплома і невідкладний від'їзд на польове обстеження ґрунтів у 
Житомирській області, де з травня працювала експедиція. Тільки 
завдяки Олександру Мефодійовичу – декану і члену державної 
екзаменаційної комісії – за кілька днів після операції комісія при-
йняла екзамен в амбулаторних умовах і я одночасно з однокурсни-
ками отримав диплом та, одужавши трохи, на початку липня 
1958 р. став до роботи за призначенням як інженер-ґрунтознавець в 
експедиції факультету, яка досліджувала ґрунти в Житомирсь-
кій області. Через кілька років автор очолив експедицію і мав змо-
гу попрацювати в ній на теренах гірського Забайкалля та болотис-
тої Барабинської низовини в Західному Сибіру. Безумовно, і в 
цьому є внесок Олександра Мефодійовича – його своєчасна допо-
мога у скрутний час, яка залишила у мене глибокий слід назавжди. 

У 50–60-х рр. ХХ ст. О. М. Маринич доклав багато зусиль і 
виявив неабияку винахідливість, щоб налагодити польові екс-
педиційні дослідження кафедр географічного факультету Київ-
ського університету. Тоді він керував Поліською експедицією 
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географів. Набутим досвідом, знаннями і враженнями про по-
бачене в полі він щедро і невимушено, іноді жартома, ділився 
зі студентами і колегами. 

Пригадую, як у 1957–1958 рр. Олександр Мефодійович – декан 
і завідувач кафедри фізичної географії – знаходив вільний від лек-
цій та адміністративних функцій час для того, щоб з участю студе-
нтів, яких, як і мене, зараховували колекторами експедиційного 
загону кафедри, робити одно- чи кількаденні виїзди на маршрутні 
спостереження в суміжних поліських і лісостепових районах Укра-
їни. Неодноразово він працював у полі без допомоги студентів-
колекторів, хоч доводилось зачищати відслонення або копати ґру-
нтові розрізи особисто чи спільно з вільними від занять викладача-
ми – доцентами кафедри фізичної географії. 

Однією із причин його невідкладного виїзду в поле стала підго-
товка до проведення польової екскурсії учасників Всесоюзної кон-
ференції з проблем фізико-географічного районування для сільсь-
кого господарства, яку через деякий час передбачалось провести на 
факультеті. Віднайшовши зручний день, декан О. М. Маринич і 
доцент кафедри фізичної географії А. І. Ланько озброїлись лопата-
ми й іншим спорядженням та на автомобілі завідувача кафедри 
метеорології і кліматології професора В. П. Попова, який, звичай-
но, був за кермом, поїхали зондувати поля, щоб виявити характерні 
тестові ділянки ландшафтів із глибокими чорноземами. Одну з них 
вони вибрали на паровому колгоспному полі поблизу Білої Церкви, 
і вдвох вже докопували ґрунтовий розріз, коли до них підійшов 
незнайомий чоловік і владно запитав, чому на полі його колгоспу 
чужі хлопці копають велику яму зі сходами. Хтось із "хлопців" 
жартома сказав, що кат його знає – так велів копати професор, який 
сидить собі в машині на дорозі за лісосмугою. Інший "землекоп" 
додав, що по сходах професору зручніше заходити в яму, щоб 
щось там розглядати. Незадоволений поясненнями чоловік, що 
згодом назвався головою колгоспу, пішов з'ясовувати стосунки з 
професором. Але в автомобілі він помітив тільки водія і без особ-
ливої ввічливості став допитувати, куди подівся професор, який 
заставив тих двох чоловіків робити розкопки на його полі. 

Однак не позбавлений гумору "водій" сказав, що то не він при-
думав, а декан геофаку Київського університету разом із його то-
варишем – доцентом. Остовпілий голова колгоспу вже налаштува-
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вся сказати щось приємне "тим чоловікам", але ті вже самі пі-
дійшли та, щиро усміхаючись, попросили вибачити їм за жарт і 
пояснили, хто є хто, і для чого вони викопали велику "яму зі схо-
дами". Звичайно, усі вдосталь насміялись, а господар колгоспу 
дуже зрадів, що йому пощастило познайомитись із великими лю-
дьми з Києва, та запросив їх у гості, а згодом радо приймав учас-
ників екскурсії і охоче розповідав їм про чорноземи та пригощав 
учених фруктами з щедрого колгоспного саду. 

Ще одна характерна риса Олександра Мефодійовича – високі 
організаторські здібності, вміння серед основних завдань не 
упустити й деталі. Як приклад можна навести підготовку до 
ІІІ з'їзду Географічного товариства СРСР, який мав відбутися в 
січні 1960 р. в Києві.  

О. М. Маринич доклав багато зусиль, щоб з'їзд провести якнай-
краще та щоб він став етапною подією для розвитку географічної 
науки в Україні. Гадаю, що з цією метою Олександр Мефодійович 
раціонально, послідовно, методично і прагматично працював 
для того, щоб вирішити в Україні низку назрілих навчально-
організаційних, кадрових, наукових і організаційно-господарських 
проблем. Це відчувалося вже починаючи з цілеспрямованого озна-
йомлення учасників Всесоюзного з'їзду географів з науковими, 
навчальними і науково-прикладними напрацюваннями українських 
географів протягом післявоєнних 10–15 років та з проблема-
ми створення необхідних умов для розгортання нових, насамперед 
комплексних географічних досліджень в Україні. Особлива увага 
зверталась на необхідність розширення підготовки географічних 
кадрів, у т. ч. фахівців вищої класифікації, що вимагає невідклад-
ного подолання проблеми законсервованості діяльності аспіранту-
ри у вищих географічних навчальних закладах України. На з'їзді 
було загострено увагу до проблеми створення найближчим часом 
академічного підрозділу – Інституту географії України та посилен-
ня позицій і статусу Українського географічного товариства. 

Переймаючись такими важливими проблемами, Олек-
сандр Мефодійович продумав усе до найменших дрібниць. 
Зокрема, він передбачливо дав мені завдання щоденно підвози-
ти на з'їзд й одвозити в готель на спеціально виділеному таксі 
для обслуговування колишнього директора Інституту геогра-
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фії АН СРСР академіка А. О. Григор'єва і бути у нього секрета-
рем як у літньої людини, яка має вади слуху, через що важко 
сприйматиме все те, про що йтиметься на з'їзді. Звичайно, я на-
магався ретельно виконувати поставлене завдання та передавав 
зміст і деталі доповідей та виступів делегатів за допомогою кон-
спектів, які А. О. Григор'єв читав відразу, оскільки, на його про-
хання, я сідав поруч із ним і, наскільки міг, швидко записував 
все, про що йшлося в залі засідань.  

Перед від'їздом розчулений академік щиро дякував Олексан-
дру Мефодійовичу за відмінну організацію з'їзду та увагу і тур-
боту щодо нього особисто. Дуже зворушливо він подякував 
і мені та попросив надіслати на його домашню адресу мої 
з'їздівські нотатки, що я охоче зробив, невідкладно надіславши 
одночасно й кілька моїх любительських фотографій академі-
ка А. О. Григор'єва в колі друзів – академіка І. П. Герасимова 
та член-кореспондента АН СРСР М. І. Будико. 

Невдовзі від Андрія Олександровича надійшов лист (якого 
я зберіг) з подякою, як зазначалося "за модерации по Географиче-
скому сьезду и фотографии, доставившие мне и Амалии Альбер-
товне (дбайливій дружині А. О. Григор'єва, яка приїздила з ним 
у Київ) большое удовольствие". 

За запрошенням А. О. Григор'єва я мав честь двічі побувати у 
нього вдома в будинку на проспекті Миру, 70-а, коли в Московсь-
кому університеті брав участь у роботі конференцій. Запам'яталось, 
як першого разу дуже ніяковів, коли чемний господар запропону-
вав молодому "київському модератору" пообідати в їхньому сі-
мейному колі. Гостинний академік за обідом щедро пригощав 
молодого науковця, розповідав дещо про московські новини і з 
приємністю згадував про київський з'їзд та не міг нахвалитися 
дружині про його організатора – товариського і турботливого 
О. М. Маринича, якого називав професором і провідним геогра-
фом України та добре знаним в усій країні (Олександр Мефоді-
йович у 1960 р. завершував роботу над докторською дисертаці-
єю за керівництва наукового консультанта – директора Інсти- 
туту географії АН СРСР академіка І. П. Герасимова, якому у 
1951 р. академік А. О. Григор'єв передав створений і виплеканий 
ним академічний інститут). 



 

 90

Під час з'їзду дуже представницька делегація, у складі якої були 
знані у світі академіки і полярні дослідники, у т. ч. І. Д. Папанін, 
мала аудієнцію у ЦК КПУ. Подальші поступові позитивні зрушен-
ня в розвитку географії в Україні були пов'язані із цим і великою 
мірою завдячували наполегливій діяльності декана географічного 
факультету та згодом (з 1968 р.) проректора з навчальної роботи 
Київського держуніверситету О. М. Маринича. 

Вважаю, що яскравою ілюстрацією його тодішніх зусиль слугу-
вали, насамперед, очевидні позитивні зміни на географічному фа-
культеті університету – збільшення чисельності студентів стаціо-
нарного, вечірнього та заочного відділів, активізація діяльності 
аспірантури, переїзд у 1961 р. факультету до просторішого "жовто-
го" корпусу на Бульварі Шевченка, а у 1968 р. – до новозбудовано-
го чотириповерхового приміщення на вул. Васильківській, 90. 

Незабаром після з'їзду було підвищено статус географічних 
громадських організацій, а в 1964 р. в Києві відбувся І-й з'їзд Геог-
рафічного товариства України, на якому президентом обрали док-
тора географічних наук, професора О. М. Маринича. Того ж року 
відповідно до постанови Президії АН УРСР № 45 від 3 березня 
1964 р. "Про розвиток в Академії наук УРСР досліджень у галузі 
географії" при Інституті геологічних наук АН УРСР було ство-
рено Сектор географії (завідувач – доктор економічних наук 
М. М. Паламарчук) із відділами фізичної географії, економічної 
географії та картографії. Цьому передувало створення в 1961 р. за 
активного сприяння О. М. Маринича у складі цього академічного 
інституту відділу фізичної географії та картографії (завідувач – 
доктор геолого-мінералогічних наук М. Ф. Веклич).  

Працюючи впродовж майже десяти років у ґрунтознавчій екс-
педиції географічного факультету Київського університету, я мав 
нагоду переконатися в тому, що Олександр Мефодійович особли-
вого значення надавав комплексним географічним дослідженням 
у полі. Так, коли він стикнувся з труднощами геоморфологічного 
виявлення і чіткого позначення на карті зональної межі Українсь-
кого Полісся з Лісостепом, йому довелося звернутися до її індика-
ції на основі ґрунтового "дзеркала ландшафту". Зокрема, такий 
пошук він здійснив влітку 1960 р. у південних районах Жито-
мирської області, коли на базі ґрунтознавчого загону факультету 
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було проведене відповідне обстеження з участю ґрунтознавців – 
доцента кафедри фізичної географії М. І. Глібка, автора статті та 
інженера Раїси Ковальчук – випускниці факультету 1959 р., а 
також студентів-практикантів (його вихованців) – чешки Віри 
Бабійової та Олега Петренка. 

Гадаю, що чи не найбагатшою на наші спільні враження, новиз-
ну незвіданого і раніше не баченого і, можливо, й небезпечного у 
чомусь, була поїздка Олександра Мефодійовича влітку 1965 р. 
у Прибайкалля, де працювала експедиція геологічного факультету 
Київського університету, та до Читинського Забайкалля, у якому 
на південно-східних схилах відрогів Борщовочного хребта, в при-
кордонному з Монголією Акшинському районі, на обох берегах 
ріки Онон обстежувала ґрунти відповідна експедиція Київського 
університету. Її на той час очолював я, а до участі в ній на робочі 
місця ми зараховували на час виробничих практик студентів фізи-
ко-географів старших курсів. 

За час більш як тижневих поїздок і піших походів по Прионон-
ню – сопках і відрогах Борщовочного хребта, широких кам'янисто-
валунно-галечникових заплавах Онону та інших великих і швид-
коплинних річок із паромними переправами Олександр Мефодійо-
вич збагатився новими враженнями, глибокими знаннями про при-
роду нових для нього територій. 

При цьому таємниці будови терасних відкладів і процесів на 
схилах хребтів та розвинених на них глибоких ерозійних ярів 
і долин Олександр Мефодійович "читав" на місцевості точніше і 
набагато краще, ніж інженери нашої експедиції, в т. ч. і я, які 
вже впродовж двох-трьох сезонів пізнавали своєрідні ландшаф-
ти Забайкалля. Це свідчило про неабиякий дар Олександра Мефо-
дійовича як науковця, здатного професійно розуміти не прості речі 
краще за інших. Його цікавило й те, як живуть, працюють, навча-
ються та відпочивають забайкальці.  

Згадуючи тогочасні умови виконання польових та інших науко-
вих досліджень географів не можна не згадати і про труднощі, 
пов'язані з особливим режимом використання картографічних та 
інших матеріалів, який діяв на той час, з яким доводилось мирити-
ся не лише рядовим працівникам, а й керівництву факультету та 
університету. Такий режим із наукового погляду був абсолютно 
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необґрунтованим і суттєво перешкоджав розвитку географічних 
досліджень, виконанню конкретних фундаментальних та приклад-
них розробок. Із цими правилами вимушений був рахуватись 
і О. М. Маринич, хоча незважаючи ні на що йому все ж таки вда-
лося виконати в цей час на належному рівні та успішно захистити 
докторську дисертацію.  

Невдовзі (у березні 1971 р.) Олександр Мефодійович був приз-
начений міністром освіти. Того ж року його обрали депутатом 
Верховної Ради УРСР, тому від багатьох факультетських проблем 
він тоді частково відійшов.  

Глибока науковість, новаторство, майстерність, практичність 
і передбачливість, державницьке мислення О. М. Маринича не 
менш яскраво проявилися в подальшому протягом майже тридця-
тирічної його керівної і творчої діяльності в омріяній і виплеканій 
ним академічній установі – Інституті географії НАН України. Як 
уже зазначені, так і багато інших кращих його творчих, органі-
заторських талантів яскраво проявилися у справі забезпечення 
розгортання в Інституті польових комплексних ландшафтознав-
чих експедиційних та експериментальних стаціонарних геогра-
фічних досліджень, які висвітлені у спільних із ним роботах, 
а також у публікаціях автора та співробітників відділу ландшаф-
тознавства, керівництво яким Олександр Мефодійович здійсню-
вав тривалий час.  

Багато цікавого і повчального щодо організації польових експе-
диційних та особливо експериментальних стаціонарних дослі-
джень, а також у справі підготовки разом зі співробітниками Інсти-
туту географії монографічних напрацювань, які лягли в основу 
конструктивно-географічних узагальнень, що отримали високу 
державну оцінку, відзначені Державною премією України в галузі 
науки і техніки (1993), є предметом окремого висвітлення. 

 
 
 

 



 

 93

Гродзинський М. Д. 
 
ОЛЕКСАНДР МЕФОДІЙОВИЧ МАРИНИЧ – 

НАШ НАУКОВИЙ НАСТАВНИК 
 
Олександр Мефодійович Маринич був керівником моєї канди-

датської дисертації. Після того як його офіційні обов'язки керівни-
ка дисертації завершились разом з її захистом, Олександр Мефоді-
йович не склав своїх моральних обов'язків керівника молодого 
науковця й фактично опікувався моєю науковою роботою до 
останніх хвилин свого життя. Я не був винятком із такого ставлен-
ня цієї чудової людини до своїх аспірантів: якщо Олександр Ме-
фодійович приймав на себе обов'язок керівництва аспірантом, то це 
означало, що він опікуватиметься й усією подальшою науковою 
долею свого підопічного.  

Звичайно, Олександр Мефодійович відчував задоволення від 
вдалих захистів своїх аспірантів. Та він не вважав, що свою роботу 
виконав. Скоріше навпаки, для нього робота керівника з молодим 
науковцем при цьому лише починалася, виходила на новий, вищий 
рівень. Він із ще більшою енергією й вимогливістю продовжував 
скеровувати професійний і громадянський розвиток свого молод-
шого колеги. Вимоги до нього зростали, коло завдань, які ставив 
Олександр Мефодійович, розширювалося. Серед цих завдань були 
й настільки складні та амбіційні, що сам колишній аспірант навіть 
на їх постановку сам навряд чи наважився б. Та Олександр Мефо-
дійович вірив у своїх учнів, бачив їх можливості й ставив перед 
ними завдання, які потребували напруження сил і відданої роботи 
на користь географії.  

Такий перманентний стиль керівництва притаманний лише та-
лановитим педагогам. Адже молоді науковці у своєму розвитку 
прагнуть не стільки керівництва й опіки, скільки незалежності сво-
їх наукових пошуків, права самостійно вирішувати, чим і як займа-
тися в науці. Олександр Мефодійович це чудово розумів, і його 
керівництво молодою людиною ґрунтувалось на визнанні її права 
на наукову свободу. Тому його опіка над молодим науковцем не 
мала характеру менторства, прямих вказівок чи настирливих по-
рад, що і як треба робити. Це керівництво мало дуже м'який, гнуч-
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кий, часом зовсім непомітний, прихований характер. Воно було 
пронизане істинно дружнім ставленням старшого до молодшого і 
підкресленням поваги до його самостійної думки. Через це люди в 
науці, якими опікувався Олександр Мефодійович, почувалися дуже 
комфортно як особистості, отримували могутній імпульс для свого 
розвитку й були горді тим, що мають честь бути учнем такої вида-
тної людини. Мені пощастило це відчути особисто.  

Формальне та неформальне керівництво Олександра Мефодійо-
вича дало мені багато прикладів і уроків, ефект від яких простяга-
ється далеко поза межі суто науково-педагогічної діяльності. Зі 
спогадами й роздумами про деякі з цих уроків хотів би поділитися 
на цих сторінках. 

1979 р. я вступив до аспірантури й моїм науковим керівником 
був призначений Олександр Мефодійович Маринич. Я вже мав 
уявлення, про що хотів би писати дисертацію, тому із хвилюван-
ням ішов на першу з ним зустріч: побоювався, що мої плани Олек-
сандру Мефодійовичу не сподобаються й дасть він мені якусь іншу 
тему досліджень. Ці побоювання мали підґрунтя, бо саме того року 
О. М. Маринич очолив академічне Відділення географії й мав чіткі 
плани щодо наукових напрямів його роботи, у т. ч. й щодо терито-
ріальних меж досліджень. Проблема стійкості геосистем, та ще й 
кримських (а це була моя задумка) не надто вписувалась у ці плани 
і межі. Тож я й хвилювався, що доведеться працювати над іншою 
темою і в іншому регіоні, ніж мої улюблені стійкість і Крим.  

Розмова з науковим керівником почалась з інших, ніж наука, 
питань: яку музику я люблю слухати, які книжки читати, про фут-
бол, про подорожі. Я й не помітив, як ми перейшли до обговорення 
наукових тем і не помітив того, як став викладати своє бачення 
можливої теми дисертації. Олександр Мефодійович уважно слухав, 
ставив запитання, щось уточнював. Ці запитання та уточнення 
аж ніяк не сприймалися за намагання оцінити рівень підготовки 
аспіранта чи на з'ясування глибини його знань. Вони мною 
сприймалися як розмова колег, як інтерес старшого науковця до 
того, чим живуть його молодші колеги й які проблеми їх цікав-
лять. У тій розмові я почувався вільно й розкуто, ніякого тиску 
авторитету не відчував. На завершення нашої зустрічі (а вона 
тривала набагато більше години) Олександр Мефодійович так 
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підбив її підсумок: "Скажу тобі відверто: я бачив іншу тему й 
інший регіон досліджень. Твої пропозиції цікаві, але головне те, 
що ти вже живеш цією проблемою й, здається, любиш її. Без 
любові нічого путнього не робиться, у т. ч. в науці. Отже, якщо 
вже така любов у тебе склалася з проблемою стійкості, то буде-
мо над нею працювати. Розроби детальний план дисертації й 
чекаю на тебе через два тижні".  

З кабінету Олександра Мефодійовича я вийшов окриленим, 
відчувши щирий інтерес і повагу до себе. Відчув, що мій керів-
ник надасть мені доволі простору самостійності, а не затисне в 
межі жорсткого керівництва. Мені хотілось працювати як ніко-
ли. Осмислюючи згодом ту нашу першу розмову, я усвідомив, 
як грамотно й тонко мій науковий керівник її провів. Почавши 
розмову з музики, літератури й спорту, Олександр Мефодійович 
одразу розкріпачив спершу зніяковілого аспіранта, встановив із 
ним дружній контакт, вивільнив його думки. Ставлячи питання 
загальнокультурного змісту, він швидко з'ясував широту знань та 
інтереси молодої людини, оцінив її культурний рівень. Він чітко 
побачив, хто перед ним і що ця людина потребує для того, щоби 
розвинути її найкращі якості й виправити риси характеру, які зава-
дили б досягти успіху. У розмові на наукові теми Олександр Ме-
фодійович оцінив рівень знань свого аспіранта краще, ніж на будь-
якому іспиті. При цьому те, що насправді його екзаменували, аспі-
рант і не помітив. Розмова принесла лише задоволення й відчуття 
рівності. Про те, що при цьому науковий керівник оцінював люд-
ські якості й науковий потенціал свого учня, я й не здогадувався. 
Лише потім, через багато років, це зрозумів. 

Серед якостей, що заважають науковцю, які одразу ж розпізнав 
у мене Олександр Мефодійович, була моя схильність до дещо хао-
тичної роботи. Я не відчував необхідності в її ретельному плану-
ванні й вважав, що робота, якщо над нею працювати чесно і твор-
чо, сама підкаже, коли і що слід робити. Сьогодні, перед тим як 
братися за написання монографії чи виконання наукового проекту, 
я дуже довго думаю над планом робіт, і лише після того як обмір-
кую його до найменших деталей, беруся до роботи. Вона швидко 
виходить. Але до цього треба було прийти, і привів мене до такого 
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стилю роботи Олександр Мефодійович. Керуючи мною як аспіран-
том, він вимагав не стільки результату (написаних статей чи розді-
лів дисертації), скільки плану робіт. Він бачив, що працювати я 
хочу й можу, але планувати свою роботу не люблю, а тому чимало 
зробленого лишається поза магістральним шляхом розвитку дисер-
таційної теми. Він бачив, що для цієї молодої людини головне – 
привчити її до порядку в думках і роботі. Якщо це буде, то успіх до 
неї прийде, якщо ні, то здатність працювати розпорошиться по 
дрібницях. Цьому він мене і вчив. 

Ось показовий приклад. Я збирався на свій перший польовий 
сезон у Крим, і Олександр Мефодійович зажадав від мене чіткого 
поденного плану експедиційних робіт. Я йому кажу: "Такого плану 
зараз я не можу скласти, бо не в змозі оцінити, скільки часу піде на 
опрацювання різних ключових ділянок. План по днях складеться 
сам собою у процесі роботи". Та Олександр Мефодійович наполіг 
на своєму. Довелося мені по днях планувати маршрути, камераль-
не опрацювання даних та інші види робіт. Хоч душа цьому спершу 
супротивилася та згодом сам побачив, що в такому плануванні й 
справді є сенс. Нарешті приніс йому цей план. Через декілька днів 
питаю, чи раціональний мій план робіт і мало не вперше чую від 
Олександра Мефодійовича жорстку, руйнівну критику. "Що ти там 
напланував? Як ти збираєшся міряти фітомасу 19 липня?". Я пояс-
нюю, що фітомасу за методикою повинен міряти через кожні 
10 днів й на 19-те липня припадає час чергових укосів. На що Оле-
ксандр Мефодійович каже: "19 липня – день урочистого відкриття 
московської Олімпіади. Якщо тобі це нецікаво, то подумай про 
студентів, які під твоїм керівництвом у цей день вимушені будуть 
працювати й цю подію не побачать!". Він раптом відкинув жорст-
кий тон, засміявся й дружньо каже: "Загалом план непоганий, але 
це тобі приклад, що дрібниць у плануванні не буває. Якщо науко-
вий план суперечить планам життєвим, то гріш ціна такому плану. 
Радощів від наукової роботи не буде, якщо звичайне життя від неї 
страждатиме. Подумай про це. Принагідно подивись, що ти плану-
єш зробити для своїх студентів. За твоїм планом вони все літо пра-
цюватимуть як раби в степовому Криму, а південного берега не 
побачать. Заплануй для них поїздку по цікавих місцях Криму – це 
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ж яка користь і радість буде для студентів!". План я переробив, але 
головне – засвоїв тезу про планування науки, яка має приносити 
звичайну радість звичайним людям. 

Взагалі, звичайне життя і наукове життя Олександр Мефодійо-
вич сприймав як пов'язані. Я б не сказав, що він вважав, що "зви-
чайне" життя має підпорядковуватись життю науковому. Для ньо-
го це було одне й те саме, було нормою, звичайною річчю, коли 
людина живе своєю справою, а справа допомагає людині наповне-
но, щасливо й із користю для інших жити. Але спланувати так своє 
життя можуть лише окремі особистості, й Олександр Мефодійович 
належав до них. Тому й досяг і визначних наукових результатів, і 
глибокої вдячності дуже багатьох людей. 

Маючи слов'янський менталітет, Олександр Мефодійович щодо 
планування роботи нагадував більше американців, які впевнені, що 
якщо є план, то неодмінно буде й результат. І в розмовах зі мною 
завжди насамперед розпитував про плани. Він не оцінював мої 
результати, а оцінював плани. Наприклад, прочитавши мою нову 
монографію, він обмежувався стислою її оцінкою, на кшталт: "Мо-
лодець! Потрібну книжку написав. А зараз головне: скажи мені, які 
в тебе подальші плани?". Й далі ці плани ретельно обговорюва-
лись. Він розцінював план як вже результат, бо для нього було но-
рмою здійснювати плани, а не складати їх задля "галочки" чи само-
заспокоєння. Для Олександра Мефодійовича дивитися вперед 
означало складати план. І цьому від нього я навчився, хоч молодим 
аспірантом наукову творчість ототожнював із творчістю вільного, 
нестримуваного межами польоту. 

Після завершення аспірантури моє навчання від Олександ-
ра Мефодійовича тривало в різних формах. Крім обговорення нау-
кових планів, так би мовити, перспектив науки, важливим для мене 
було й навчання через ретроспективу науки, яку давав мені мій 
учитель. Він розповідав про багатьох визначних географів, яких 
добре знав і з якими в різні часи працював. Розповідав як про сер-
йозні речі – про наукові проблеми, які поставали перед географією, 
про те, як вони вирішувались і що заважало їх вирішити в оптима-
льний спосіб, так і про різні кумедні історії, що траплялися з ним і 
з видатними географами, про звички й характери цих людей. Ці 
розповіді були захоплюючі й жваві. Із них відомі мені з наукової 
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літератури класики географії поставали у своєму найкращому ви-
мірі, як живі люди зі своїми милими звичками й бажаннями слу-
жити науці. Через ці розповіді молода людина відчувала себе орга-
нічною частиною великої географії, причетною до неї й 
відповідальною за її розвиток. Звісно, не розповіді самі по собі про 
історію географії були метою Олександра Мефодійовича, а саме 
формування у молодших колег відчуття належності до великої 
географічної родини й бажання далі розбудовувати справу, яку їм 
заповіли визначні географи минулих часів.  

Вчитися в Олександра Мефодійовича можна було дуже бага-
тьом речам. Ця наука радо сприймалася, і я прагнув до неї не тіль-
ки через те, що він був людиною мудрою й прозорливою, а й через 
те, що був людиною принципів. Принциповість О. М. Маринича, 
його відданість принципам наукової етики були для мене притяга-
льними. Адже у безпринципної людини не можна нічому навчи-
тися, натомість у людини, яка має принципи та твердо їх дотриму-
ється, вчитися легко й радісно. Це характеризує такий епізод. 

Я був призначений офіційним опонентом кандидатської дисер-
тації, науковим керівником якої був Олександр Мефодійович. Ро-
бота була цікава й новаторська, проте, на мій погляд, містила істо-
тні недоречності. Вони заважали довести цікаві положення 
дисертації, лишали їх спекулятивними сентенціями. Тому я висту-
пив на захисті з негативним відгуком на дисертацію. Чимало колег 
дорікали мені: "Як ти зміг? Ти ж підвів свого вчителя, пішов проти 
нього!". Я був спантеличений, бо в такому ракурсі свій відгук не 
розглядав. Промайнула думка: може й справді образив свого вчи-
теля, вчинив неетично? Та Олександр Мефодійович жив у зовсім 
інших вимірах наукової етики. У ній принципова оцінка наукової 
роботи була передусім, була домінантою і наукової творчості, і 
відносин із колегами. Узгоджувати свою думку на догоду іншим, 
підпорядковувати її іншим поглядам він не вважав правильним 
і етичним. Побачив недолік – чесно сказав. Ось і весь принцип. 
Коли вже після невдалого захисту ми аналізували роботу його 
аспіранта, Олександр Мефодійович жодним чином не дорікнув 
мені за те, що я її "зарубав". Навіть і натяку на це не було. Навпаки, 
подякував за принциповість і уважне ставлення до роботи його 
підопічного. До речі, самий цей підопічний – людина порядна й 
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теж принципова в науці. Ми втрьох обговорили його роботу як 
колеги, для яких чистота в науці головніша за належність до однієї 
наукової школи. Про якісь образи чи непорозуміння й мови не бу-
ло. Це наука від Олександра Мефодійовича: принциповість перед-
усім, а непорозуміння виникають тільки тоді, коли ти зрадив прин-
ципам. А зрадив принципам – значить зрадив свого вчителя. 

Жити принципово, наповнено й напружено заради неособистої 
користі – це головний урок, який ми, учні Олександра Мефодійо-
вича, отримали від нього. Цінність життя вимірюється обсягом 
зробленого для інших: науки, держави, колег і всіх людей, які ото-
чують тебе. Так жив Олександр Мефодійович Маринич, і він дуже 
хотів, щоб так жили й інші люди. Цьому він намагався вчити своїх 
молодших товаришів. Їх в український географії багато – декілька 
генерацій – і їхня вдячність своєму Вчителеві назавжди лишати-
меться безмежною. 
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Гуцуляк В. М. 
 

ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ З НЕЗАБУТНІМ 
ОЛЕКСАНДРОМ МЕФОДІЙОВИЧЕМ МАРИНИЧЕМ 

 
 познайомився з Олександром Мефодійовичем Мари-
ничем у 1963 р., коли приїхав до Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка для вступу до аспірантури на ка-
федру фізичної географії, завідувачем якої він тоді був.  

Перші враження залишилися на все життя. Це високоінтеліген-
тна, добра, щира людина. Він мені сказав: "Готуйся до вступних 
іспитів і пробуй своє щастя". У результаті я був зарахований до 
аспірантури, для мене це був тріумф. Опинився серед відомих уче-
них-географів України, серед яких – О. М. Маринич, Н. Б. Вер-
нандер, А. І. Ланько, О. В. Поривкіна, М. І. Щербань та ін. У них 
я багато чому навчився не тільки в науковому плані, а й в жит-
тєвому. Вперше брав участь у польовому семінарі колективу 
кафедри, який проводився в околицях Києва, під час якого від-
бувалися цікаві дискусії. Це було моє перше "хрещення" серед 
київських ландшафтознавців. 

На кафедрі та на факультеті, деканом якого був О. М. Маринич, 
створилася тепла, робоча атмосфера, доброзичливе ставлення як до 
своїх колег, так і до тих, хто приїхав із різних регіонів України. 
Олександр Мефодійович приділяв особливу увагу методам викла-
дання, забезпечуючи інтеграцію глибоких теоретичних знань і 
практичних навичок, використання та впровадження результатів 
польових експедиційних досліджень, інших сучасних методів дос-
лідження, наочність у викладанні тощо. 

Ландшафтознавчий напрям наукових досліджень у 60–70-х рр. 
був ще на початковій стадії розвитку: формувалась київська науко-
ва школа, до якої належали О. М. Маринич, А. І. Ланько, О. В. По-
ривкіна, П. Г. Шищенко. Важливу роль у її становленні й розвитку 
відіграв О. М. Маринич. Він, тоді ще молодий учений, керував 
роботами з ландшафтного картографування та фізико-географіч- 
ного районування України на ландшафтній основі. Складені ними 
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ландшафтні карти й описи до них вирізнялися точністю фіксації 
процесів та їх просторового поширення, що робило ці карти над-
звичайно кондиційними у використанні. 

Під безпосереднім керівництвом Олександра Мефодійовича бу-
ли розгорнуті великомасштабні експедиційні дослідження в регіо-
нах України та Молдавії. Матеріали по Молдавській РСР лягли в 
основу написання мною кандидатської дисертації. 

Пізніше, будучи на науково-педагогічних посадах у Молдавії, 
а потім – у Чернівецькому національному університеті, я завжди 
підтримував тісний зв'язок зі своїм учителем і наставником Олек-
сандром Мефодійовичем. Я згадую і завжди буду пам'ятати його з 
глибокою вдячністю і теплотою. 
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Давидюк М. В. 
 

СПОГАДИ ПРО О. М. МАРИНИЧА 
 

сторія науки, зокрема і географічної, особливо щодо розвит-
ку наукових ідей, у т. ч. й гуманістичних, свідчить, що спра-

вжні вчені – творчі особистості – залишаються в пам'яті сучасників 
та нащадків їх наукової спадщини не лише науковими здобутками, 
а і їх людяністю в широкому розумінні цього слова.  

До таких учених, безсумнівно, належить і Олександр Мефо-
дійович Маринич – видатний учений-дослідник у галузі компле-
ксної фізичної географії, особливо геоморфології, геоморфо-
логічного та фізико-географічного районування, досвідчений 
педагог вищої школи. 

Будучи професором кафедри фізичної географії, у 60–80-х рр. 
О. М. Маринич викладав у Київському університеті кілька на-
вчальних дисциплін. Мені, як студенту географічного факульте-
ту, пощастило слухати лекції з фізичної географії СРСР, які 
жваво і цікаво читав Олександр Мефодійович. Ідейна спрямова-
ність його лекцій, глибинні за своїм науковим змістом думки, 
насичені ідеями та багатогранністю фактажу з різних природни-
чих наук, у т. ч. й кількісного аналізу, стимулювали студентів до 
засвоєння знань. Запам'яталося, що О. М. Маринич, відомий 
своїми науковими здобутками не лише в нашій країні, а й за 
кордоном, завжди толерантно, уважно, з привітною щирістю в 
погляді відповідав на запитання, які виникали у студентів під 
час лекцій. Олександр Мефодійович з особливою увагою стави-
вся до думок наукової молоді, міг розгледіти при спілкуванні на 
різні теми схильність молодої людини до науки і спрямувати цю 
схильність у потрібне річище. 

З 1981 р. на півдні Київського Полісся працює Димерсь- 
кий комплексний географічний стаціонар Інституту географії 
НАН України (ДКГС ІГ). Він був створений з ініціативи і під 
науковим керівництвом О. М. Маринича. Стаціонар є одним з 
його конструктивних творчих результатів, науковим дітищем, 
лабораторією в природі, втіленням однієї з найзаповітніших 
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мрій. Пізніше, особливо у скрутні часи, О. М. Маринич на всіх 
рівнях опікувався стаціонаром і тим самим допомагав його пра-
цівникам забезпечувати подальшу роботу.  

Інтегративні показники елементів кліматоутворення, фенологі-
чні дані, ряди яких поповнюють працівники стаціонару, характери-
зують зонально-експозиційне відображення станів природних умов 
ландшафтних комплексів Київського Полісся. Стаціонарне ви-
вчення сезонної динаміки ландшафтів дає змогу істотно збагатити 
банк даних про структурно-функціональну організацію, динаміку 
внутрішньорічних станів таких комплексів, їх розвиток за умов 
інтенсивного господарського використання. 

Незмінно доброзичливе і разом із тим вимогливе ставлення 
ученого-енциклопедиста О. М. Маринича до співробітників Інсти-
туту географії НАН України, особливо до молодих науковців, 
сприяло зміцненню фундаторських позицій української географіч-
ної науки, надало істотний поштовх її подальшому розвиткові. 

Одна з яскравих сторінок у науковій творчості О. М. Маринича 
на ниві географічної науки і освіти присвячена дослідженню і 
висвітленню історії вітчизняної географічної науки, зокрема і в 
Україні, розвиткові формування географічних знань. Там, де це 
було необхідно, вчений застосовував зіставлення, порівняння 
особливо суперечливих сторінок історії географічної науки. Та-
кож із повагою відзначав порівняльні напрацювання інших дос-
лідників. Наприклад, у праці "Видатний російський географ 
П. С. Семенов-Тян-Шанський" (1951), О. М. Маринич, зокрема 
зазначив: "Важливим досягненням експедиції було встановлення 
висоти снігової лінії у Тянь-Шані, яку він визначив від 3350 до 
3500 м. Характерно, що коли О. Гумбольдт узяв під сумнів ці ре-
зультати і виступив із запереченням, П. П. Семенов, скористав-
шись порівняльним географічним методом, переконливо довів 
правильність своїх поглядів та пояснив причини значної висоти 
снігової лінії, вказавши в першу чергу на особливості географічно-
го положення та клімату Тянь-Шаню". 

Доречно також згадати великий внесок О. М. Маринича у 
розвиток порівняльного вивчення об'єктів земної природи. 
Одним із позитивних прикладів порівняльного вивчення ланд-
шафтних утворень можуть слугувати наукові дослідження і 
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фундаментальні напрацювання О. М. Маринича стосовно регі-
ональних особливостей рельєфу Українського Полісся та фізи-
ко-географічного районування. 

У праці "О геоморфологическом районировании Припятского 
Полесья Украины", вміщеній у книзі "Труды научного совещания 
по природно-географическому районированию Украинской ССР 
(для целей сельского хозяйства)" (1961) О. М. Маринич так відзна-
чив роль геоморфологічного районування в процесі вибудовування 
комплексного природничого районування території: "Складовою 
частиною природно-географічного районування є геоморфологічне 
районування". І далі: "Процес районування… складається із двох 
основних частин: поділ території на геоморфологічні одиниці, 
а також обґрунтування їх меж і друга – змістовна характеристика 
геоморфологічної будови територіальних одиниць". Дослідник 
наголосив: "Найбільш вдалим прийомом геоморфологічного райо-
нування є картографування. …Аналіз і зіставлення різних карт дає 
можливість характеризувати… генетичні типи і форми рельє-
фу". У цій роботі за матеріалами досліджень наведено порівняльну 
таблицю, у якій подано порівняння особливостей рельєфу Україн-
ського та Білоруського Полісся. Автор підкреслив: "Від Білорусь-
кого (Північного) Полісся воно відмінне більшими абсолютними 
позначками, більшою глибиною розчленування, …наявністю де-
нудаційних форм рельєфу". 

В іншій фундаментальній праці "Геоморфология Южного По-
лесья" (1963), використовуючи досягнення природничо-географіч- 
ної науки, особливо її теоретико-методологічні складові, зокрема 
арсенал порівняльного підходу, О. М. Маринич висвітлив резуль-
тати багатогранного геоморфологічного дослідження, яке охоплю-
вало весь комплекс типів і форм рельєфу Українського Полісся 
включно з порівнянням внутрішніх частин регіону. 

Тут доречно згадати слова Ю. А. Мещерякова щодо роботи 
О. М. Маринича, викладені у статті "Новое в геоморфологии Поле-
сья", опублікованій в "Известиях АН СССР, серия "География", 
№ 6, 1964 г., про органічний зв'язок природничих наук, про те, що 
"належність геоморфології до фізичної географії відчувається… 
при аналізі річкових долин, карстових, еолових форм, при геомор-
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фологічному районуванні; всі ці розділи розкривають особливості 
рельєфу як складової частини сучасного ландшафту Полісся". 

Застосований О. М. Мариничем "аналітично-порівняльний" 
прийом, який поєднується з "порівняльно-тлумачним" та "актуалі-
стичним" підходами, сприяв досягненню синтезу у відображенні 
об'єктів – особливостей ландшафтного різноманіття, у виявленні їх 
відмінних і подібних характерних рис, у розкритті своєрідних 
структурних особливостей поліських ландшафтних утворень. Дос-
лідник зробив також цікаві висновки про розвиток рельєфу, по-
новому висвітлив окремі проблеми, зокрема питання про спрямо-
ваність тектонічних рухів Полісся за антропогеновий період. 

Позитивно оцінюючи монографію О. М. Маринича "Геомор-
фология Южного Полесья", Ю. А. Мещеряков наголосив: "Поді-
бно до того, як під час стереоскопічного розгляду аерофотознім-
ків кожна деталь плоскої фотографії оживає і відтворюється 
об'ємна модель місцевості, так і у світлі матеріалів загального 
геоморфологічного вивчення території висновки з окремих спеці-
альних проблем (карсту, льодовикової морфології, річкових те-
рас, неотектоніки та ін.) набувають особливої переконливості й 
глибини…". І далі: "Вправно розкриваючи риси подібності й від-
мінності окремих районів, загострюючи увагу на своєрідності 
окремих територій, автор викладає матеріал дуже жваво і цікаво. 
У цілком наукові міркування і висновки вплітаються дані про 
господарське використання земель, які стають основою для реко-
мендацій… меліоративних заходів…". 

В умовах рівнинної поліської поверхні навіть невеликі відмін-
ності в будові рельєфу призводять до істотних змін ландшафтних 
утворень. Будова надр і рельєф є частинами, що визначають своє-
рідні особливості відмінності річок, величини їх стоку, поширення 
і типи озер, боліт, торфових родовищ, ґрунтів і рослинності. 

Нескороминуща за своїм значенням робота О. М. Маринича 
1963 р. з плином часу набуватиме ще більшої цінності, бо дає мож-
ливість досліднику адекватно порівнювати тодішні ландшафтні 
утворення, зафіксовані дослідником, із нинішніми. Саме такі різ-
нобічні дослідження стануть основою для спеціального аналізу 
окремих явищ і процесів. 
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У розділах роботи "Природа Украинской ССР: ландшафты и 
физико-географическое районирование" (1985) О. М. Маринич, 
зокрема, зазначив: "Подальший розвиток природокористуван- 
ня і природоохоронних заходів повинен базуватися на ланд-
шафтній основі". 

У зоні мішаних лісів за багатьма факторами серед різнорід-
них ландшафтних утворень О. М. Маринич (1985) виділив від-
носно однорідну провінцію – Полісся, розділив її на шість фізи-
ко-географічних областей. 

Пошук та вивчення зв'язків різнорідних явищ, місцевих ві-
дмінностей природних умов, багатий дослідницький досвід 
О. М. Маринича дали можливість глибоко змістовно і хрестома-
тійно висвітлити багато в чому новий фактологічний, у т. ч. кількі-
сний, матеріал, придатний для різноманітних зіставлень. Він хара-
ктеризує переважно цілісні ландшафтні утворення. Безсумнівно, це 
збагачує можливості порівняльних методик і порівняльного підхо-
ду загалом. Важливим методом при цьому є фізико-географічне 
районування. Одним із головних завдань природничого району-
вання є порівняльне визначення для кожного таксономічного рівня 
ступеня однорідності ландшафтної структури, що сприяє розвит-
кові комплексного ландшафтознавчого підходу. 

Тому внесок О. М. Маринича і в розвиток не лише стаціонарних 
чи інших польових досліджень, а й поглиблення та розширення 
застосування порівняльного підходу є також вагомим і заслуговує 
на глибоке й детальне вивчення науковими спадкоємцями цього 
Великого Вченого. 
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Денисик Г. І. 
 

О. М. МАРИНИЧ БІЛЯ КОЛИСКИ 
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ 
 

уває так, що впродовж життя з людиною спілкуєшся неча-
сто, але вона виявляється настільки цікавою й самобут-

ньою, що її образ залишається з тобою назавжди. Такими людьми 
для мене стали Федір Миколайович Мільков, Генріх Івано-
вич Швебс, Гаврило Петрович Міллер, Микола Олександро-
вич Куниця, Олександр Мефодійович Маринич. 

До 1976 р. про О. М. Маринича я чув лише як про хорошого мі-
ністра освіти Української РСР і, крім того, знав, що він географ. 
Студенти й викладачі у ті часи не дуже цікавилися міністрами, бо 
більше були зайняті навчанням і навчальним процесом. Але з 
О. М. Мариничем сталося інакше. Історія географічного факульте-
ту Вінницького державного педагогічного університету ім. Ми-
хайла Коцюбинського виявилась тісно пов'язаною з іменем цієї 
людини. Адже географічний факультет заснований у нашому пе-
дагогічному ВНЗ саме з його ініціативи, звісно, не в останню чергу 
через фахову зацікавленість міністра. Це відбулося в 1975 р., а вже 
на початку нового, 1976 навчального року Олександр Мефодійо-
вич знайшов час особисто ознайомитися з нашими справами.  

Скажу відверто, він одразу вразив нас усіх і своєю поведінкою, і 
своєю зовнішністю. На кафедру природничих наук, де зібралися 
перші наші викладачі, зайшов напрочуд гарний, високий, ставний 
чоловік. Олександр Мефодійович прийшов без супроводу ректора, 
проректорів, сів не у крісло завідувача кафедри, а за чийсь викла-
дацький стіл. Це одразу створило атмосферу демократичної, довір-
ливої бесіди. Ми відчули, що перед нами не стільки міністр, скіль-
ки колега-географ. Його турбувало кадрове забезпечення тоді ще 
зовсім молодої кафедри. Із шести наших викладачів тільки двоє – 
О. Краснопольський та я були географами за фахом. Як міністр, він 
пообіцяв допомогти і свого слова дотримав: наступного ж року за 
його безпосередньою рекомендацією Міністерство освіти направи-
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ло у Вінницький педінститут прекрасних викладачів-географів 
Бориса Давидовича і Тамару Володимирівну Панасенків, які плід-
но працюють дотепер. 

А тоді, під час нашого першого спілкування, Олександр Мефо-
дійович зацікавився мною, дізнався, що я лише рік тому закінчив 
географічний факультет Чернівецького державного університету, 
захистив дипломну роботу під керівництвом Л. І. Воропай. Він 
одразу порадив мені продовжити розпочаті дослідження вже в ме-
жах Поділля й обов'язково вступити до аспірантури.  

У 1979 р. Лариса Іванівна рекомендувала мене до вступу в аспі-
рантуру при Відділенні географії Інституту геофізики АН України, 
але роком раніше через Міністерство освіти була зроблена заявка 
на аспірантуру у Воронезький державний університет до професо-
ра Ф. М. Мількова. Ця заявка спрацювала, і я обрав Вороніж. Піз-
ніше від Лариси Іванівни я дізнався, що моїм науковим керівником 
погоджувався стати і О. М. Маринич, але склалося по-іншому.  

Під час перебування у Воронежі я мав нагоду неодноразово чу-
ти від Ф. М. Мількова схвальні відгуки про О. М. Маринича, через 
мене Федір Миколайович часто передавав Олександру Мефодійо-
вичу вітання, свої книги та статті.  

Я був і свідком їхньої особистої зустрічі, у 1978 р., якщо не по-
миляюсь. Олександр Мефодійович приїхав у Вороніж, відвідав 
ректорат, географічний факультет університету, а також улюблену 
дачу Федора Миколайовича, на якій побували, мабуть, усі видатні 
географи тодішнього Радянського Союзу. Дружина Ф. М. Мілько-
ва, Серафима Артемівна, говорила, що якби Ф. М. Мільков і 
О. М. Маринич працювали в одному університеті, то взагалі б не 
розлучалися – стільки було у них спільного на ниві географії, осві-
ти, особистих уподобань. О. М. Маринич пробув у Воронежі п'ять 
діб. Тричі гостював у Ф. М. Мількова і щоразу приходив із букетом 
польових квітів, які найбільше полюбляла Серафима Артемівна. 
Звідки він їх брав у цьому великому місті, залишалось загадкою 
навіть для Федора Миколайовича. 

На моїх очах любов до географії, науки, природи єднала такі 
неординарні особистості, різні за національністю, за мовою, за ха-
рактером, але єдині у своєму покликанні робити добро. Я дуже 
вдячний долі за ці зустрічі. 
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Знаменно, що свою кандидатську дисертацію (спеціальність 
11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів) я 
успішно захистив у Києві, у спеціалізованій ученій раді під голову-
ванням О. М. Маринича. Під науковим керівництвом Олександ-
ра Мефодійовича значно пізніше захистив кандидатську дисер-
тацію вже мій випускник, сьогодні доцент кафедри фізичної 
географії Вінницького педуніверситету В. М. Воловик, а також 
випускник нашої кафедри Віктор Чехній – нині завідувач відділу 
ландшафтознавства Інституту географії НАН України.  

О. М. Маринич кілька разів брав участь у різнорангових на-
укових конференціях, присвячених охороні природи, різнома-
нітним географічним, ландшафтознавчим та освітянським про-
блемам Вінниччини.  

Олександр Мефодійович мав надзвичайно глибоку й широку 
ерудицію, був прекрасним географом, знав природу, любив її, ко-
ристувався кожною можливістю поспілкуватися з нею, постійно 
пізнавати її. Він мав талант заражати цією любов'ю інших лю-
дей. Я знаю про такий факт зі слів Н. М. Шунди, тодішнього 
ректора Вінницького педуніверситету, який у 1978 р. супрово-
джував О. М. Маринича в освітянській поїздці Вінницькою облас-
тю у зв'язку з відкриттям нової школи в Бершадському районі. 
Олександр Мефодійович мав при собі карту області й району і зна-
ходив час та можливість розповідати й показувати своїм супутни-
кам різні природні об'єкти. Після цієї поїздки наш ректор-
математик ще тривалий час залишався під "географічним впливом" 
і детально розпитував мене про тераси, заплави, геоморфологічні 
рівні, леси, червоні глини, балтські відклади тощо. При цьому 
Н. М. Шунда не переставав дивуватися: "Олександр Мефодійович 
родом з Кіровоградщини, а так гарно знає природу Вінниччини".  

Щось подібне я спостерігав під час проведення однієї з науко-
вих конференцій у місті Луцьку. На екскурсії Волинським Поліс-
сям Олександр Мефодійович розповідав про кожне село, озеро, 
лісовий масив, болото, оригінальні форми рельєфу, суттєво допов-
нюючи розповіді екскурсовода. Мені здавалося, що він знає тут 
усе: від найменшого струмочка до окремих людей у селах, бо були 
розповіді й про звичайних людей цього прекрасного лісового краю. 
Я любив слухати його розповіді. А розповідати він умів, часто з 
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неперевершеним почуттям гумору. Мова його була проста, без 
зловживання науковими виразами. Його розповідь захоплюва-
ла, була зрозумілою будь-кому, образною, спокійною, проду-
маною. Цьому було б варто повчитися у Олександра Мефоді-
йовича багатьом. 

Він чудово знав природу не лише Вінничини чи Волині: кращих 
описів природи України в монографічних виданнях та підручниках 
з географії, ніж у О. М. Маринича, поки-що немає. І в цьому теж 
варто наслідувати Олександра Мефодійовича. 

Ще раз зазначу: з О. М. Мариничем безпосередньо, особисто, я 
спілкувався нечасто, більше спостерігав за ним збоку. Але завжди 
відчував, як щиро його любили й поважали всі, хто його знав. Зда-
ється, у нього ніколи не було ні ворогів, ні недругів, і це попри йо-
го високі посади. Це рідкісний тип людей, однаково обдарованих 
як інтелектуально, так і духовно. Здавалось би, не так багато часу 
пробув О. М. Маринич на Вінниччині чи у Вінницькому педу-
ніверситеті, але всюди залишився слід його добрих справ. Що-
до географічного факультету, то він багато в чому завдячує 
О. М. Мариничу і своїм існуванням, і своїм успішним розвит-
ком. Те ж саме можу сказати й про себе. Те ж саме можуть ска-
зати про себе й десятки інших людей, яких прихильна доля звела 
з такою неординарною Людиною, талановитим Фахівцем, справ-
жнім Географом – Олександром Мефодійовичем Мариничем. 
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Дьяконов К. Н. 
 

ВСПОМИНАЯ А. М. МАРИНИЧА 
 

о, что существует такой ученый, и он уже доктор геогра-
фических наук, я узнал в 1961 г. достаточно курьезным 

образом. В том году Александр Мефодиевич Маринич в МГУ на 
общем ученом совете географического факультета (тогда был один 
совет) защитил диссертацию и стал доктором географических на-
ук. Я был тогда студентом 3-го курса географического факультета 
Московского университета. Курс геологии СССР нам читал Евге-
ний Евгеньевич Милановский – тогда еще доцент, потом он стал 
академиком. Его лекции наш поток слушал в аудитории 1801. 
В этой же аудитории проходили защиты диссертаций и под стен-
кой стояло два шкафа, в которых секретари советов хранили доку-
менты по защитам. Один из шкафов однажды приоткрылся и из 
него выпало несколько авторефератов. Я взял один из них и вижу 
фамилию диссертанта – Маринич Александр Мефодиевич, тема – 
"Геоморфология Южного Полесья". Мне сразу стало очень инте-
ресно. Ведь это был первый автореферат диссертации, который 
я держал в руках. Я сохранил его до сих пор. Вот так я впервые 
узнал, что есть такой ученый.  

После окончания университета до конца 1970 г. я работал в 
Институте географии Академии наук СССР, потом перешел в 
университет. Как-то Александр Мефодиевич, будучи в командиро-
вке в Москве, зашел к одному из моих учителей – Николаю Андре-
евичу Гвоздецкому, который 29 лет заведовал нашей кафедрой. 
Ранее она именовалась "Физической географии СССР". У них бы-
ли очень добрые, теплые отношения. И вот тогда, благодаря свое-
му учителю, я встретился и познакомился уже непосредственно 
с Александром Мефодиевичем.  

Потом мы встречались на съезде Географического общест-
ва СССР в Тбилиси в 1975 г. А еще больше узнали друг друга 
в 1984 г., когда наш ученый совет назначил его официальным оп-
понентом на моей защите докторской диссертации.  

У меня до сих пор хранятся его отзыв, отзывы других официа-
льных оппонентов, копия стенограммы. А. М. Маринич был у меня 
оппонентом как ландшафтовед, но, поскольку в работе шла речь о 
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водохранилищах и мелиорации, то оппонентами были также про-
фессор Ю. М. Матарзин как специалист по водохранилищам и во-
дному хозяйству, а также от нашего совета – физико-географ про-
фессор С. С. Коржуев, который среди прочих проблем занимался 
и обоснованием гидротехнического строительства.  

Официальный отзыв А. М. Маринича и его выступление на за-
щите были очень профессиональными, конструктивным и при 
этом доброжелательными, что, как я теперь понимаю, свидетельст-
вует о его лучших качествах не только как принципиального, опы-
тного ученого, но и просто как интеллигентного человека, готового 
поддержать молодого коллегу, его научные поиски. При этом свои 
оценки по работе, а также рекомендации о возможностях дальней-
шего развития исследований он высказал очень корректно, убеди-
тельно. Замечания касались преимущественно вопросов осуществ-
ления и оценки последствий мелиорации и были в значительной 
мере связаны с его опытом исследования полесских ландшафтов. 

Для подтверждения должного уровня диссертации, ее актуаль-
ности он мудро нашел дополнительные аргументы, сославшись на 
решение пленума партии, в котором отмечалась недостаточность 
изучения экологических последствий мелиорации. Свои оценки 
моей диссертации он также связал с фактом моей работы в составе 
Совета молодых ученых ЦК комсомола, где я работал с 1969 
вплоть до начала 1986 г., возглавляя комиссию по рациональному 
использованию и охране природных ресурсов. Участие в работе 
этой неформальной, достаточно активной и авторитетной органи-
зации действительно позволило мне значительно расширить кру-
гозор, получить немалый опыт организации разнообразных ком-
плексных исследований, научной оценки сложных проблем, 
взаимодействия со специалистами различных отраслей знаний. 

Хотел бы отметить, что А. М. Маринич неоднократно выступал 
оппонентом на защитах в Москве, что подтверждает его высокий 
авторитет среди географов в Москве, всего бывшего Союза. 

Кстати, после моей защиты А. М. Маринич поехал обратно в 
Киев вместе с Н. А. Гвоздецким, который в качестве оппонента 
направлялся на докторскую защиту Петра Григорьевича Шищен-
ко – воспитанника Александра Мефодиевича. Вот такое символи-
чное совпадение и вместе с тем – яркий пример тесных творческих 
связей киевских и московских географов.  



 

 113

А в дальнейшем наши контакты все более укреплялись. Мы 
встречались на съездах, конференциях, иных мероприятиях, кото-
рые проводились географами. Нас объединяло, прежде всего, об-
щее понимание особого значения ландшафтных исследований не 
только для развития географической науки, ее теории, но и для 
разнообразной практики.  

В 1985 г. к съезду Географического общества СССР, который 
проходил в Киеве, мы совместно с А. М. Мариничем, а он тогда 
был президентом Украинского географического общества, иници-
атором и организатором проведения уже второго союзного съезда 
в Украине, и А. П. Капицей подготовили доклад "Проблемы шко-
льной географии".  

Это был сложный, может быть, даже критический период для 
советской географии, когда пришел новый союзный министр обра-
зования. Сложность заключалась в том, что после смерти физико-
географа Александра Ивановича Соловьева в Академии педагоги-
ческих наук географию стали представлять в основном экономико-
географы во главе с очень крупным ученым Владимиром Павлови-
чем Максаковским. По мнению физико-географов, то, что он сде-
лал, было не совсем верным (что подтвердила последующая прак-
тика) – география была включена в блок общественных наук. 
В дискуссиях, которые происходили в те годы, это мотивировалось 
тем, что якобы есть опасность со стороны геологов, у которых гео-
графия, если она будет в системе наук о Земле, может стать пасын-
ком. Мы же – соавторы доклада – считали, что на самом деле эта 
угроза мнимая. Геологи в своих научных изысканиях и профессио-
нальных интересах всегда довольствуются только небольшими 
разделами в общей физической географии и соответствующих 
региональных учебниках. 

С включением же географии в систему общественных наук дей-
ствительно началось ее притеснение. Была изменена программа. 
Интеграция физической, экономической и социальной географии 
происходила в форме вытеснения природоведческой части. Часть 
часов физической географии в программах была передана для пре-
подавания географии населения, а это уже социальная география. 
В результате статус физической географии, возможности 
действительного комплексного географического образования 
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снизились, о чем мы и говорили в своем докладе на съезде. 
Ведь важнейшую основу географии составляют все же приро-
доведческие направления: физическая география, геоморфо-
логия, климатология, геохимия ландшафтов, география почв, 
гидрология, океанология и другие. Имея в этой части общую 
научную позицию, мы с Александром Мефодиевичем и Анд-
реем Петровичем Капицей тесно сотрудничали при подготов-
ке этого доклада, да и в последующем. 

Потом были многочисленные встречи на заседаниях ученых со-
ветов Географического общества СССР, в частности в Ленинграде 
в 1995 г., когда избрали С. Б. Лаврова президентом. В Таврическом 
дворце на открытии съезда мы с Александром Мефодиевичем си-
дели рядом, постоянно обменивались мнением, впечатлениями. 

Хотел бы также отметить особую роль А. М. Маринича в ор-
ганизации экспедиций, проведении полевых географических 
исследований, организации широких работ по ландшафтному 
картографированию, в поддержке стационарных ландшафтных 
исследований. К тому же не только в Украине, но и многих других 
регионах. Это всегда было особенно важно для географической 
науки. Он сумел организовать такие исследования в Украине, ког-
да работал в Отделении, а позже – в Институте географии Акаде-
мии наук. Значение таких работ не уменьшается с развитием дис-
танционных и иных современных методов. 

Мне всегда очень импонировало и то, что Александр Мефо-
диевич непременно находил время и возможность конкретно 
обсудить проблемы ландшафтоведения с нашими корифеями – 
Владимиром Сергеевичем Преображенским, Николаем Андрее-
вичем Гвоздецким, Николаем Адольфовичем Солнцевым, мно-
гими другими ведущими учеными. Он был очень контактным, 
со всеми поддерживал дружеские отношения.  

В последующем была у меня с ним интересная встреча в Алуш-
те на очередном заседании Совета по фундаментальным географи-
ческим исследованиям стран СНГ. Местные географы принимали 
нас очень хорошо, все происходило в одном из пансионатов, по-
моему, в "Волне". Руководил ими Николай Васильевич Багров – 
большой друг московских географов, ректор Таврического универ-
ситета, академик НАН Украины, с которым я близко познакомился 
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благодаря А. М. Мариничу. Второй день заседания, 4 сентября, 
был ознаменован днем рождения Александра Мефодиевича. Ему 
исполнилось 82 года. Поэтому мы решили, что после заседания 
должен быть не простой ужин. Представители разных стран при-
несли свои особенные напитки, сувениры, что-то принес Алек-
сандр Мефодиевич, и дружеская встреча удалась на славу, затяну-
лась в приятных дискуссиях часов до 11. После той встречи у 
А. М. Маринича в качестве сувенира осталась бутылка коньяка, 
заполненная в его, 1920 год рождения. 

Тогда же случился такой казус. Наш декан Николай Сергее-
вич Касимов поручил мне и Светлане Феликсовне Плигиной найти 
для юбиляра букет роз. Было уже семь часов, а в восемь – полови-
не девятого начинался ужин. Я пробежал всю набережную в Алу-
ште, а цветов не нашел. И когда я возвратился в пансионат, меня 
встречает моя коллега с вопросом: "Ну и что?". А цветов то нет, 
а уже начало девятого. И тут мы видим, как сотрудник пансионата 
поливает цветы и срезает отцвевшие. Мы подходим к нему и гово-
рим, что известному ученому, профессору, бывшему министру 
образования Украины сегодня 82 года и нельзя ли штучек пять роз 
для него срезать. Садовник тут же принес нам огромный букет 
из свежих роз. Я достаю деньги, чтобы заплатить, а тот говорит: 
"Ну что вы, раз для такого человека, пусть это будет подарок".  

Хотел бы отметить и то, что А. М. Маринич был человеком 
не только очень высокой эрудиции, но и разносторонних инте-
ресов. Я неоднократно бывал у него дома, видел, множество 
книг по различным отраслям географической науки, энциклопе-
дических изданий, классику художественной литературы и вме-
сте с тем – немало футбольных мячей, многие – с автографами 
самых знаменитых мастеров. Он очень увлекался футболом, 
сам играл, был болельщиком киевского "Динамо" (я болел за 
ЦСКА, поэтому не считался его противником, как, например, 
болельщики "Спартака"). 

Не могу не отметить гостеприимство в семье А. М. Маринича. 
Когда я в качестве оппонента приезжал на защиту В. Т. Гриневец-
кого – одного из воспитанников Александра Мефодиевича, меня 
сразу же встретили на вокзале и мы поехали к нему домой обедать. 
Все произошло в очень теплой, искренней, дружеской обстановке. 
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В дискуссиях Александр Мефодиевич всегда умел находить чет-
кий, логический путь решения проблемы. Я никогда не видел его 
раздраженным – он говорил, не повышая тон беседы, говорил на-
столько логично, что всегда разряжал любую обстановку. 

Хочется надеяться, что традиции творческого сотрудничества, 
добрые дружеские отношения между географами наших стран, для 
укрепления которых так много сделал А. М. Маринич, будут сох-
ранены, получат дальнейшее развитие. 
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Ена В. Г. 
 

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ И ПОЕЗДКИ 
С А. М. МАРИНИЧЕМ В КРЫМУ 

 
 Алексадром Мефодиевичем Мариничем я был знаком 
полвека: часто встречался с ним (в Киеве, Ленинграде, 

Тбилиси, Москве, Харькове, Одессе, Черновцах, Львове, в Кры-
му…), путешествовал с ним по Украинскому Полесью, равнинам 
Украины, Карпатам и Крыму. Это были не просто совместные 
поездки, – они были наполнены содержательными беседами на 
географические темы, с обсуждением на местности конкретных 
геоморфологических и ландшафтных проблем, возможностей 
оптимизации природопользования. Такие встречи и беседы для 
нас, более молодых географов, были настоящей школой познания 
вершин географической науки. 

Первая моя встреча и знакомство с А. М. Мариничем состоя-
лись в 1957 г. в Киеве, в период работы Всесозного совещания по 
физико-географическому районированию. Александр Мефодие-
вич, как всегда, был в центре внимания его участников, умелым 
научным организатором географического форума. Особенно памя-
тной оказалась научная экскурсия участников совещания по марш-
руту: Украинское Полесье – лесостепь Приднепровской возвы-
шенности – степь Причерноморской низменности – Крым. В 
заключительной части путешествия я принимал участие в качестве 
гида на пути: Сиваш – равнины Крыма – Горно-лесной Крым – 
Крымское субсредиземноморье. В этом путешествии мы познако-
мились с А. М. Мариничем ближе: на конкретных примерах ланд-
шафтов Крымского полуострова совместно с А. М. Мариничем, 
Н. А. Гвоздецким, Н. А. Солнцевым и другими известными геог-
рафами детально обсуждали вопросы морфологии ландшафтов, 
проблемы физико-географического районирования. 

В последующие годы такие встречи с А. М. Мариничем в Кры-
му происходили довольно часто, и всегда я получал от них боль-
шое удовлетворение и новые знания.  

С 
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Как президент Украинского географического общества 
А. М. Маринич принимал активное участие в подготовке и 
проведении в Крыму V съезда этого общества (1985 г., Симфе-
рополь) и Всесоюзного съезда океанологов (1982 г., Ялта). 
Работая тогда первым проректором и заведующим кафедрой 
общего землеведения Симферопольского государственного 
университета, на базе которого проходил географический 
съезд, я хорошо познал кипучую организаторскую работу 
А. М. Маринича, его оперативность и глубокое проникновение 
в научную постановку программы съезда, включая научные 
экскурсии по южному Крыму. 

В разные годы мы совершали с А. М. Мариничем новые 
и новые путешествия по Крыму. Особенно запомнился совме-
стный научный экскурс по Крымскому природному заповед-
нику, в котором также принимали участие крымские географы 
Н. В. Багров, П. И. Шлапаков и др. Мы побывали тогда в 
Центральной котловине заповедника, в сложных условиях без-
дорожья посетили прияйлинский буково-грабовый ландшафт в 
верховьях р. Кача, где Александр Мефодиевич подробно ана-
лизировал морфологию рельефа и окружающего нас ландшаф-
та. Особо хочется подчеркнуть одну из привлекательных черт 
его характера – внимание к людям. Например, посетив тогда 
урочище "Дубрава" (охотничий объект, созданный в заповед-
нике по указанию Н. С. Хрущева), А. М. Маринич обратил 
внимание на семью местного горного лесника и его детей 
школьного возраста, поинтересовался, как они учатся, как 
тогдашний министр образования, пообещал им всяческую 
поддержку в получении необходимого образования и потом 
не забыл об этом. В заключение этой поездки мы детально 
ознакомились с карстовыми ландшафтами яйл – Бабуган, 
Гурзуфской и Никитской. 

Интересными были и другие научные экскурсии по Крыму, во 
время которых обсуждались, в частности, вопросы развития рекре-
ации и заповедного дела: в Никитский ботанический сад, в Лива-
дийский парк-памятник садово-паркового искусства, на мыс 
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Ай-Даниль, в Никитскую расчелину, в Новый Свет, где располага-
ется заказник общегосударственного значения, в урочище круп-
нейшей крымской пещеры Кызылкоба.  

Всюду А. М. Маринич выступал не только как крупный уче-
ный-географ, но и как Гражданин, ищущий пути и подходы к ре-
шению злободневных географических проблем сохранения уника-
льной природы Крыма, которую он хорошо знал и любил. 

Помню, с каким интересом А. М. Маринич знакомился с непо-
вторимым ландшафтом горы Демерджи (горно-крымский регион 
над Алуштой). Его сопровождал в этой экспедиции аспирант 
А. М. Маринича Александр Ена. Разговор шел о динамике рельефа 
в условиях высокой сейсмичности Горного Крыма. Был обсле-
дован, в частности, Большой хаос Демерджи, вмещающий бо-
лее 5 млн куб. м обвальных горных пород, изучена морфология 
местности Долины Привидений, где высятся более сотни кру-
пных фигур выветривания верхнеюрских конгломератов. Вни-
мание А. М. Маринича привлёк петрографический состав этих 
конгломератов, включения в которых – гальки, валуны – име-
ют возраст до 1,2 млрд лет! Примечательно, что здесь он сделал 
небольшое открытие: обнаружил на скальном обрыве рощицу кра-
снокнижного тиса ягодного. Не случайно один из каменных басти-
онов Долины Привидений вошел в топонимику Крыма как скаль-
ный бастион имени А. М. Маринича. 

Посещая Крым, А. М. Маринич всегда бывал на географичес-
ком факультете Симферопольского государственного университе-
та. Здесь он читал лекции студентам, консультировал молодых 
ученых, знакомился с работой Крымского отдела Украинского 
географического общества. В 1994 г. он был избран почетным 
профессором Симферопольского университета. 

Памятны мне и совместные научные исследования, результаты 
которых по ландшафтоведению и физико-географическому райо-
нированию были опубликованы в 1968, 1984, 1985, 1986, 1987 гг. 
в коллективных статьях, в монографии по физико-географи- 
ческому районированию, в "Географической энциклопедии Укра-
ины" и "Украинском энциклопедическом справочнике". Плодотво-
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рным была и совместная работа в редакционной коллегии "Геог-
рафічної енциклопедії України", где я был членом редколлегии, 
а А. М. Маринич – главним редактором (1989–1993). 

Последний раз член-корреспондент НАН Украины, профессор 
А. М. Маринич побывал с научными целями в Крыму, в Алуште, 
в сентябре 2002 г., где выступил с докладом на Международной 
научной конференции по трансграничным проблемам географии и 
в кругу коллег-географов отметил свой очередной день рождения. 

Общение с этим выдающимся ученым, высокообразованным, 
интеллигентным человеком, прекрасным знатоком природы 
Украины оставило неизгладимое впечатление. 
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Исаченко А. Г. 
 

ЗАСЛУГИ А. М. МАРИНИЧА 
ПЕРЕД УКРАИНСКОЙ ГЕОГРАФИЕЙ 

 

(МОИ ВСТРЕЧИ С  А. М. МАРИНИЧЕМ) 
 

 познакомился с Александром Мефодиевичем в середине 
50-х гг. прошлого столетия. Это были годы бурного подъ-

ема отечественной географии, когда в науку стали входить моло-
дые ученые послевоенного поколения, внесшего основной вклад 
в развитие географии второй половины ХХ века. А. М. Маринич 
был блестящим представителем этого поколения энтузиастов. 

В те годы географы часто собирались на совещания для обмена 
опытом полевых исследований, обсуждения теоретических про-
блем своей науки и путей приложения ее результатов для решения 
народнохозяйственных задач. На одном из таких научных совеща-
ний мне и довелось впервые встретиться с А. М. Мариничем. 

Надо сказать, что условия для научной работы в те послево-
енные годы, когда начало формироваться поколение геогра-
фов, к которому принадлежал А. М. Маринич и к которому 
я отношу и себя, были непростыми и во многом противоречи-
выми. Мне исключительно повезло: моя подготовка к самосто-
ятельной научной деятельности осуществлялась в конце 40-х гг., 
труднейших для Ленинградского университета, под опекой ака-
демика Л. С. Берга, профессоров Я. С. Эдельштейна, А. В. Грау-
ра, С. В. Калесника, С. П. Суслова и других менее известных, 
но таких же замечательных ученых и воспитателей. В годы 
аспирантуры и в первые годы работы на кафедре физической 
географии (с 1950 г.) мое окружение составляли ученые стар-
шего поколения, люди высокой культуры и высокого научного 
профессионализма. На кафедре я оказался самым молодым 
сотрудником, по возрасту стоящим далеко от всех остальных. 
То же произошло и в Географическом обществе, к деятельнос-
ти в котором меня активно приобщал С. В. Калесник. Я долго 
ощущал себя мальчишкой среди моих коллег по президиуму, 
отделению физической географии, редколлегии "Известий 

Я 
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Всесоюзного географического общества", где повседневно об-
щался с такими корифеями, как С. В. Обручев, Е. Е. Шведе, 
Л. Е. Родин и многими другими. 

Постепенно я стал все более ощущать недостаток общения с 
коллегами моего поколения, в которых существовал явный де-
фицит. Причины этого дефицита нетрудно объяснить, но это 
сильно отвлекло бы меня в сторону. Отмечу лишь, что главное 
здесь кроется не только и не столько в неблагоприятной после-
военной демографической ситуации, а в особой государствен-
ной политике того времени по отношению к ленинградской 
творческой интеллигенции. Троих моих ближайших друзей-
однокурсников после окончания аспирантуры постарались отп-
равить как можно дальше от Ленинграда: одного – на Кольский 
полуостров в Апатиты, другого – в Новосибирск, а третьего – в 
Комсомольск-на-Амуре. Мне же было предназначено после ас-
пирантуры работать в Тартуском университете, и если бы не 
настойчивые усилия Л. С. Берга и С. В. Калесника, то неизвест-
но, как сложилась бы моя судьба после 1950 г. 

Так или иначе, я остался в Ленинграде, окунулся в самую гущу 
ландшафтного движения, и в поле моего зрения среди многих ино-
городних коллег попал Александр Мефодиевич Маринич. Он сразу 
вызвал симпатию и доверие. Мы оказались людьми одного поко-
ления и почти ровесниками, разница между нами по возрасту сос-
тавляла менее двух лет, Александр Мефодиевич был постарше. 
Начальные ступени нашей научной карьеры практически совпа-
ли хронологически с естественным временным "лагом". Так, 
А. М. Маринич окончил аспирантуру в 1948 г., а я в 1950 г., докто-
рские диссертации защищали в 1961 и 1963 гг. соответственно, 
получили звание профессора в 1963 и 1965 гг. Это, конечно, лишь 
внешние факты, и причины привлекательности А. М. Маринича 
надо искать, вероятно, в некоем "родстве душ", а конкретнее – в 
общности мировосприятия, научных интересов и взглядов, а 
главное – в высоких человеческих качествах Александра Мефо-
диевича, располагавших к абсолютному доверию, о чем бы ни 
шел разговор – о науке, житейских делах или политике. 

Из многочисленных географических совещаний бурных 50-х гг. 
одним из наиболее примечательных было Совещание по природ-



 

 123

ному районированию УССР для целей сельского хозяйства, орга-
низованное в Киеве 4–9 июня 1957 г. Украинским филиалом Геог-
рафического общества СССР и геофаком Киевского университета. 
Тематика совещания относилась к одной из важнейших географи-
ческих проблем того времени, и в ее разработку были вовлечены 
специалисты если и не всех, то почти всех университетов страны, и 
не удивительно, что на совещании с докладами выступили веду-
щие географы-ландшафтоведы Москвы, Ленинграда и других го-
родов. Но смею утверждать, что на общем фоне особо выделялся 
коллективный доклад, представленный геофаком Киевского 
университета. В числе докладчиков вместе с В. П. Поповым, 
А. И. Ланько и О. В. Порывкиной был и А. М. Маринич. В отличие 
от многих других докладчиков, названные авторы представили 
не отвлеченные рассуждения о принципах районирования, так-
сономических единицах и т. п., а конкретную, тщательно разра-
ботанную, логичную и содержательную систему физико-геогра- 
фического районирования Украины. Можно было бы указать, в 
частности, на удачно решенную проблему совмещения зональ-
ного и азонального подходов, на связь районирования с типо-
логическим ландшафтным картированием и т. д. Но авторы не 
собирались ограничиться достигнутым и четко определили 
задачи последующих исследований. Не могу не вспомнить 
здесь о прекрасно организованной научной экскурсии через все 
ландшафтные зоны Украины – от Полесья до Степного Крыма. 
В разработке маршрута экскурсии и ее эффективном проведе-
нии важная роль принадлежала А. М. Мариничу. 

Мое пребывание в Киеве и общение с А. М. Мариничем в июне 
1957 г. не ограничилось участием в указанном совещании. Парал-
лельно с последним в Киеве 9 июня состоялось важное событие в 
истории Украинского географического общества – Первая конфе-
ренция Украинского филиала Географического общества СССР. 
Я принимал участие в этой конференции в качестве представителя 
центральной организации Общества. Как известно, Украинский 
филиал Географического общества официально был образован в 
1947 г. Фактически это явилось началом восстановления Украинс-
кого географического общества, основанного еще в 1873 г., но в 
последующие годы великих социальных потрясений распавшегося 
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на несколько отделов. Совет филиала во главе с П. К. Заморием 
после 1947 г. провел большую работу по объединению разобщен-
ных отделов в единую организацию. Конференция 1957 г. поста-
новила просить президиум АН УССР принять Украинский фили-
ал Географического общества в состав АН УССР и впредь 
именовать его Географическим обществом УССР (Устав Геогра-
фического общества СССР предусматривал существование рес-
публиканских обществ и вхождение их в общесоюзное географи-
ческое общество на правах филиалов). Здесь уместно также 
вспомнить, что на той же Конференции председателем совета и 
президентом Украинского филиала был избран П. К. Заморий, а 
его заместителем А. М. Маринич. Прошло немного лет и в 1964 г. 
А. М. Маринич заместил П. К. Замория на посту президента 
Украинского географического общества. Это является свидетель-
ством стремительного роста его авторитета среди украинских 
(и не только украинских) географов. 

Вспоминая события далекого 1957 г., скажу лишь, что по возв-
ращении из Киева в Ленинград меня ждало направление из Минву-
за СССР на работу в Китай, в университет имени Сун Ятсена 
(г. Гуанчжоу) сроком на два года. Раздумывать было некогда, оста-
валось мало времени, чтобы должным образом подготовиться. По-
следующие два года я пропускаю как не относящиеся к делу. Когда 
же я вернулся в Ленинград летом 1959 г., у меня едва хватило 
времени, чтобы собраться в Ригу на IV Совещание по ландшаф-
товедению, где уже был запрограммирован мой доклад о ланд-
шафтной карте Китая. Оказалось, что в этом совещании участ-
вовал и А. М. Маринич, и мы встретились как старые друзья. 
Александр Мефодиевич представил в соавторстве с Н. П. Сиротой 
доклад о ландшафтно-типологической карте Житомирского Поле-
сья как основе для физико-географического районирования этой 
территории. В этом докладе последовательно развивалась и конк-
ретизировалась идея, заложенная еще в коллективном докладе 
1957 г., о котором я упоминал выше. Мои научные интересы и ос-
новные теоретические представления очень близко совпадали с 
тем, что содержалось в работах Александра Мефодиевича. Вскоре 
сказанное подтвердилось новыми фактами. 
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Не прошло и полугода после Рижского совещания по ландшаф-
товедению, как в Киеве собрался III съезд Географического общес-
тва СССР (30 января – 7 февраля 1960 г.). На этом съезде в центре 
дискуссии опять же оказались актуальные проблемы ландшафто-
ведения и физико-географического районирования. В коллектив-
ном докладе А. М. Маринича с соавторами были доложены ре-
зультаты работ, начатых в 1957 г., но уже с привлечением сил не 
только Киевского, но и ряда других университетов. Хотя в тексте 
доклада его авторы были перечислены в алфавитном порядке, не-
трудно заметить руководящую роль А. М. Маринича, не случайно 
именно он выступил с заключительным словом, в котором убеди-
тельно доказал ошибочность некоторых критических замечаний, 
высказанных в прениях. В частности, он в достаточно вежливой 
форме говорил о несостоятельности концепции Н. А. Солнцева, 
отрицающего реальность ландшафтных зон. Очень удачным допо-
лнением к этой критике "антизональности" идей главы московс-
кой школы ландшафтоведения послужило выступление одного из 
ближайших сотрудников А. М. Маринича А. И. Ланько в прениях 
по проблеме физико-географического районирования. С точки зре-
ния ленинградских ландшафтоведов, работавших в те годы над 
районированием Северо-Западных областей России, из всего пред-
ставленного на съезде наиболее отвечали целям районирования и 
имели законченный характер материалы, представленные украинс-
кими географами, о чем я и заявил в ходе дискуссии. Впрочем, 
А. М. Маринич в своем заключительном слове не претендовал на 
окончательно завершенный характер исследований и подчеркивал, 
что еще предстоит большая работа по "насыщению" сетки районов 
конкретным содержанием и рекомендациями для сельскохозяй-
ственного производства. По его прикидкам объем всего труда 
должен был составить 80–90 листов, кроме того, необходимо 
было дать серию карт. Докладчика беспокоил вопрос о материа-
льном обеспечении такого монументального издания, и он в 
значительной мере оказался прав. Большой коллективный труд 
"Физико-географическое районирование Украинской ССР" вы-
шел в свет в Киеве в лишь 1968 г., и в серии аналогичных работ 
по различным регионам бывшего СССР ему не найти равного по 
объему и богатству содержания. 
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В начале 60-х гг. многие коллективы географов-ландшафто- 
ведов участвовали в разработке Ландшафтной карты СССР в мас-
штабе 1 : 4 000 000. Общее руководство этой работой, сведение 
воедино разрозненных авторских макетов на отдельные участки 
территории страны возлагалось на ленинградцев. При этом мы 
столкнулись с большим разнобоем в принципах составления, соде-
ржании и оформлении авторских макетов, так что часть их приш-
лось отклонить как некондиционные. Надо признать, что к числу 
наиболее качественных принадлежали материалы по отдельным 
частям территории Украины, присланные А. М. Мариничем, 
А. И. Ланько и О. В. Порывкиной. 

Что касается дальнейшей истории создания этой карты, то 
замечу лишь, что первый сводный вариант ее был представ-
лен IV съезду Географического общества СССР в Москве в 1964 г. 
и в том же году в общей форме докладывался в Лондоне на 
ХХ Международном географическом конгрессе. Для советской 
картографии, да и географии в целом, которая без карты немысли-
ма, 1964 г. оказался критическим, с этого времени резко усилилась 
шпиономания и возможность издания полноценных тематических 
карт катастрофически ухудшилась. Об издании Ландшафтной кар-
ты СССР не могло быть и речи. Такая возможность появилась 
лишь в 1980-е гг. После нескольких лет напряженной работы спе-
циалистов Лаборатории ландшафтоведения и тематического кар-
тографирования Ленинградского университета создание авторс-
кого оригинала карты завершилось и она была великолепно 
отпечатана на Винницкой картографической фабрике в 1988 г. Та-
ким образом, удачным завершением почти 30-летней эпопеи соз-
дания первой и пока единственной ландшафтной карты всей стра-
ны (а теперь 15 самостоятельных стран) мы обязаны украинским 
картографам-производственникам. 

В течение 60-х гг. я имел возможность хотя и не очень часто, но 
довольно регулярно общаться с Александром Мефодиевичем и 
обсуждать некоторые наболевшие вопросы нашей науки. В 1964 г. 
мы встречались в Москве на заседании оргкомитета IV съезда Гео-
графического общества СССР, а затем и на самом съезде, где 
А. М. Маринич выступил с группой сотрудников геофака Киевско-
го университета с докладом о физико-географических процессах, 
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неблагоприятных для сельского хозяйства и мерах борьбы с ними. 
Этот доклад демонстрировал логически последовательное углуб-
ление дальнейших исследований коллектива после завершения 
этапа физико-географического районирования. Впоследствии 
А. М. Маринич сформулировал свои идеи о комплексных физико-
географических основах использования и преобразования природы 
Украины в докладе XXI Международному географическому 
конгрессу (Нью-Дели, 1968). 

Шли годы, и авторитет А. М. Маринича как ученого и умелого 
организатора науки возрастал, а вместе с тем росли и обязанности, 
возлагавшиеся на него коллегами, а также и вышестоящим руко-
водством. Помимо заведования кафедрой он одновременно до 
1968 г. был деканом географического факультета, а с 1968 г. – про-
ректором университета. В 1971 г. он был назначен министром про-
свещения Украинской ССР и находился на этом посту более 8 лет. 
При таких обстоятельствах было бы мудрено продолжать интенси-
вную научно-исследовательскую деятельность, но Александр Ме-
фодиевич не прерывал связей с кафедрой. В 1979 г. он перешел на 
работу в Украинскую академию наук, где возглавил Отделение 
географии при Институте геофизики. Он приложил немало сил для 
организации самостоятельного академического Института геогра-
фии, но это осуществилось лишь в 1991 г. Все эти годы он продо-
лжал интенсивную научную деятельность, был редактором и соав-
тором ряда обобщающих географических работ, руководил 
подготовкой трехтомной "Географической энциклопедии Украи-
ны" и т. д. В этот период у меня лишь эпизодически появлялась 
возможность встречаться с А. М. Мариничем, в частности дваж-
ды в Киеве – в том числе в октябре 1985 г. на VIII съезде Геог-
рафического общества СССР. 

Последняя моя поездка в Украину пришлась на сентябрь 
1988 г., когда я участвовал в работе VIII Совещания по ландшаф-
товедению, проходившего во Львове. В повестке совещания пер-
вым стоял вводный доклад А. М. Маринича "О теоретических и 
прикладных ландшафтных исследованиях в Украинской СССР 
(1976–1988 гг.) и задачах на перспективу". Уже само название до-
клада говорит за себя: в нем были обобщены результаты за доста-
точно продуктивный период, определены приоритетные направле-
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ния дальнейшего развития ландшафтоведения. Киевская школа 
ландшафтоведения была представлена докладами достаточно раз-
нообразной тематики, причем наряду с уже известными в науке 
именами появились и относительно новые, что свидетельство-
вало об определенной зрелости молодого поколения украинских 
ландшафтоведов. 

Заслуги А. М. Маринича перед украинской географией насто-
лько очевидны, что с моей стороны вряд ли было бы уместно об 
этом распространяться. Но я могу добавить, что его знали и ценили 
российские современники, и он пользовался большим авторитетом 
среди географов других союзных республик. В моей памяти Алек-
сандр Мефодиевич навсегда сохранился как молодой, энергичный 
и отзывчивый единомышленник и соратник. 
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Климович П. В. 
 

О. М.МАРИНИЧ – 
ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОГРАФ 

 
аукова, педагогічна та адміністративна діяльність доцен-
та, професора, член-кореспондента АН України, міністра 

освіти України О. М. Маринича припала на період активного роз-
витку і становлення географічної науки в 50–90-х рр. ХХ ст. Він 
усвідомлював, що для післявоєнної відбудови народного господар-
ства країни, а тим більше його подальшого розвитку з врахуванням 
необхідності раціонального використання природних ресурсів не 
обійтись без поглибленого їх географічного вивчення, відновлення 
роботи деяких географічних центрів, піднесення географічної нау-
ки і освіти на новий вищий рівень. 

На цей час припадає відновлення географічної структури в сис-
темі АН УРСР у вигляді Сектору географії при Інституті геофізики 
Академії наук, багаторічним керівником якого був О. М. Маринич. 

Я належу до випускників-геоморфологів першого випуску ка-
федри геоморфології Львівського університету, яку створив і очо-
лив проф. П. Цись у 1950 р. не без участі та підтримки Києва і, зок-
рема, активної участі О. М. Маринича. 

Без усяких сумнівів, Олександр Мефодійович Маринич був яс-
кравою і багатогранною особистістю, надзвичайно цікавою і тала-
новитою людиною, великим ученим і чудовим адміністратором, 
гордістю української географічної науки. 

Хотілося б акцентувати увагу лише на одному найуспішні-
шому і, як мені здається, найвагомішому аспекті діяльності 
О. М. Маринича, який і для нього самого був чи не найважливі-
шим. Олександр Мефодійович був одним із перших в Україні, а 
може й не тільки, хто зрозумів, яку велику і рентабельну роль мо-
жуть відіграти геоморфологічні методи в геологічному виробницт-
ві, передусім під час пошуку багатьох видів корисних копалин та 
при інженерно-геологічних пошукових роботах; комплексні ланд-
шафтні методи – при плануванні раціонального природокористу-
вання, зокрема сільськогосподарському використанні земельних 
ресурсів, меліоративній оцінці природних комплексів, при обґрун-

Н 
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туванні як позитивних, так і негативних геохімічних процесів у 
ландшафтах. Усе це сприяло виникненню й розвитку за найактив-
нішою участю Олександра Мефодійовича нових наукових напря-
мів у географії, зокрема й таких, як геофізика та геохімія ландшаф-
тів, меліоративна географія. 

Сьогодні застосування методів геоморфологічного комплек-
сного ландшафтного аналізу в поєднанні з дистанційними мето-
дами, передусім із дешифруванням аерофото- і космічних знім-
ків, є звичним, обов'язковим і невід'ємним видом робіт у 
географічних дослідженнях. Тепер не можна уявити собі жодно-
го проекту, жодного виду географічних досліджень без складан-
ня різних типів геоморфологічних чи ландшафтних карт із 
застосуванням геоморфологічного, інженерно-геоморфологіч- 
ного, комплексних ландшафтно-меліоративного, ландшафтно-
геофізичного і геохімічного аналізу. 

Однак у 50–60-х рр. минулого століття ці ідеї були новими, а 
для того часу навіть революційними та, без сумніву, ефективними. 
Для їх реалізації потрібні були кваліфіковані фахівці. Отож за 
сприяння Олександра Мефодійовича і тодішнього ректора Львів-
ського університету академіка Є. К. Лазаренка була розроблена 
раціональна та ефективна програма підготовки геоморфологів, яка 
і була успішно втілена в життя у вигляді кафедри геоморфології з 
правом підготовки і випуску спеціалістів-геоморфологів. 

Дуже скоро випускники тієї кафедри, які мали ґрунтовну підго-
товку, здобули авторитет в науці та практиці, а спеціальність гео-
морфолога стала престижною та досить дефіцитною. 

На жаль, кафедра здійснила тільки три випуски спеціалістів-
геоморфологів і на тому їх підготовка у Львові припинилася. 
В Україні залишились тільки дві кафедри геоморфології без 
права випуску спеціалістів-геоморфологів, які виконували лише 
обслуговуючі функції. 

О. М. Маринич зробив значний особистий внесок у розвиток 
фізичної географії, геоморфології та ландшафтознавства. Осно-
вними центрами географічної науки стали Київський, Львівсь-
кий, Харківський, Одеський університети, а дещо пізніше – 
і Чернівецький університет. 
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У 60-х рр. географічна наука була значною мірою відродже-
на в Академії наук України. З 1947 р. почали діяти в деяких 
областях України відділення Всесоюзного географічного това-
риства, а в 60-х рр. їх розширено, реорганізовано та об'єднано в 
єдине Географічне товариство України. Весь цей процес відно-
влення і становлення нових наукових напрямів географічної 
науки і освіти в Україні відбувався за безпосередньою участю 
декана географічного факультету, завідувача кафедри фізичної 
географії, проректора з навчальної роботи Київського універ-
ситету, міністра освіти УРСР, керівника Відділення географії 
Інституту геофізики АН УРСР, президента Українського геог-
рафічного товариства О. М. Маринича. 

Наше особисте наукове і педагогічне спілкування з ним три-
вало понад 30 років. Я познайомився з Олександром Мефодійо-
вичем у 1956 р. на ІІ Всесоюзній нараді з ландшафтознавства у 
Львові, де він був одним із головних організаторів і доповідачів. 
У роботі наради брали участь майже всі провідні ландшафто-
знавці країни. Активну участь брали географи з усіх географіч-
них центрів України. На нараді обговорювалися більшість про-
блем ландшафтознавства, велася гостра дискусія з теоретичних, 
методологічних, методичних і прикладних питань ландшафто-
знавства. Була проведена ландшафтознавча екскурсія в Опілля і 
Українські Карпати, під час якої Олександр Мефодійович захо-
пив мене своїм прагматичним мисленням. Це спонукало мене 
детальніше ознайомитися з його науковими працями, зокрема 
тими, що стосувалися Поліського регіону. 

Як наслідок, я почав працювати над ландшафтними проблема-
ми Волинського Полісся, що після трирічних експедиційних дослі-
джень переросло в кандидатську дисертацію, яку я захистив за уча-
стю Олександра Мефодійовича як мого основного опонента. 
Дискусія під час захисту дисертації дала мені можливість обґрун-
тувати проведення східної межі Волинського Полісся, з чим пого-
дився і Олександр Мефодійович. 

Цього ж року в Київському університеті відбулася перша нара-
да з фізико-географічного районування України, в роботі якої бра-
ли участь і львівські географи. Була прийнята програма багаторіч-
ної роботи географів України з фізико-географічного районування 
на ландшафтній основі. 
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Як декан географічного факультету Львівського університету 
ім. Івана Франка, член ради Українського географічного товарист-
ва і голова його Львівського відділення, я постійно співпрацював 
з Олександром Мефодійовичем, отримуючи цінні поради і підт-
римку. Ця співпраця дала позитивні наслідки для розвитку геог-
рафічної науки у Львівському університеті. На базі географічного 
факультету і Львівського відділення Географічного товариства 
були проведені з'їзд Товариства, республіканська олімпіада юних 
географів, семінар з меліоративної географії та багато інших важ-
ливих наукових заходів. 

Як професор Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, 
О. М. Маринич значну увагу приділяв підготовці навчальних 
посібників із фізичної географії та ландшафтознавства, якими 
широко користувалися студенти і аспіранти інших географіч-
них факультетів. 

Свою наукову діяльність О. М. Маринич зосередив на ви-
вченні природно-територіальних комплексів як об'єктів приро-
докористування – необхідної наукової основи територіальної 
організації раціонального використання й охорони природного 
середовища. Україна – територія багатогранного та інтенсивно-
го антропогенного впливу на всі компоненти природного сере-
довища, тому всебічне вивчення його набуло важливого зна-
чення в наш час. Актуальність зростає у зв'язку із стрімкою 
інтенсифікацією характерних для України видів природокорис-
тування, необхідністю врахуванням економічних завдань і особ-
ливостей природно-географічних умов. 

Доцільність вивчення природно-територіальних комплексів як 
інтегральних об'єктів і сукупності необхідних природних умов 
природокористування визначається передусім тим, що кожний 
природно-територіальний комплекс – це цілісна ділянка земної 
поверхні (навколишнє природне середовище), що має якості одно-
рідності (подібності) території за її походженням і взаємозв'язком 
компонентів, складом і просторовими зв'язками природних ком-
плексів нижчого рангу, характером обміну речовиною і енергією. 

Своєю науковою діяльністю О. М. Маринич переконливо дово-
див, що раціональне природокористування – це всеохоплююча і 
глобальна проблема, яка тією чи іншою мірою стосується всіх кра-
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їн і народів, що проблема природокористування для України є ве-
ликим і дуже важливим державним, економічним і науковим за-
вданням. Наукові висновки служать основою розв'язання проблем 
раціонального використання природних ресурсів і охорони приро-
дного середовища, вказують на необхідність забезпечення раціона-
льного використання земель, охорони надр, комплексного викори-
стання їх мінеральних ресурсів, послідовного поліпшення охорони 
водних ресурсів, атмосферного повітря, а також необхідності ство-
рення зелених зон і покращення благоустрою населених пунктів, 
удосконалення управління природокористуванням і т. п. 

О. М. Маринич часто наголошував, що наукові проблеми при-
родокористування мають міждисциплінарний характер. Їх розв'я-
зання можливе лише за умови належного використання досягнень 
природничих, технічних і суспільних наук. У дослідженні ком-
плексних територіальних проблем природокористування важливе 
місце належить географії, яка вивчає природно-територіальні 
і територіально-виробничі комплекси та їхні компоненти в тісно-
му взаємозв'язку. 

Розроблення географічних засад раціонального природокорис-
тування набуло особливого значення у зв'язку з докорінною пере-
будовою управління економікою, підвищенням ролі територіаль-
них органів самоуправління, діяльність яких спрямовується на 
розв'язання проблем комплексного розвитку регіонів, найраціона-
льнішого використання місцевих ресурсів, зокрема природних. 

За О. М. Мариничем, географічне обґрунтування природокори-
стування передбачає: 

– розуміння природокористування як найважливішої складової 
взаємодії природи і суспільства; 

– аналіз і картографування природи не тільки за компонентами 
та окремими ресурсами, а й за їх сукупністю в територіальному 
поєднанні; 

– дослідження природно-територіальних комплексів і природ-
них процесів з урахуванням антропогенних факторів; 

– всебічний аналіз комплексоутворення, властивого продуктив-
ним силам і закономірностям їх територіального розміщення; 
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– розроблення наукових основ раціонального природокористу-
вання, географічного прогнозування і заходів щодо запобігання 
виникненню негативних екологічних ситуацій; 

– розроблення конструктивно-географічних рекомендацій щодо 
раціонального природокористування. 

Ці ідеї були покладені в основу започаткованої О. М. Марини-
чем серії видань "Конструктивно-географічні основи раціонально-
го природокористування в Україні". 

О. М. Маринич користувався великим авторитетом і незмінною 
повагою наукової географічної та педагогічної громадськості Укра-
їни, мав багато учнів і однодумців. Він був спокійною, урівнова-
женою, доброзичливою і принциповою людиною, з якою охоче 
співпрацювали географи різних поколінь. 
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Кривошея Г. М. 

 
ОЛЕКСАНДР МЕФОДІЙОВИЧ МАРИНИЧ – 

СВІТОЧ НАУКИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Олександр Мефодійович Маринич, на мою думку, – видатна 

постать ХХ і початку ХХІ ст., справжній патріарх географічної 
науки в Україні. Згадуючи про нього, про пройдене, пережите, я 
подумала, що зовні вік значною мірою засвідчує сивина. А сивину, 
як і орден, треба вистраждати і заслужити. І чим вагоміші життєві 
кроки людини, тим густішою є її сивина. Олександр Мефодійович 
посивів змолоду, такими були його життєві обставини: війна, пос-
тійна й наполеглива праця, відповідальна робота з великою кількі-
стю найрізноманітніших людей. Він був авторитетною особою, 
видатним педагогом, науковцем, організатором, зокрема навчаль-
ного процесу у провідному вищому навчальному закладі нашої 
країни – Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. 
Без перебільшення можна сказати, що все життя Олександра Ме-
фодійовича – подвижницька праця і абсолютна безкорисливість. 

Про етапи формування Олександра Мефодійовича як особисто-
сті свідчать відомі багатьом сторінки його біографії. Народився у 
простій селянській сім'ї. Закінчивши у 1937 р. із відзнакою (золо-
тих медалей тоді ще не було) середню школу, він вступив на гео-
лого-географічний факультет Київського університету. На жаль, 
його не вдалося своєчасно закінчити. 22 червня 1941 р. німецькі 
фашисти віроломно вдерлися в нашу країну. У числі перших 
150 добровольців – студентів та викладачів університету, у складі 
Зведеного 600-го стрілецького полку 147-ї дивізії Київського вій-
ськового округу він пішов на захист Києва. У серпні 1941 р. в бою 
під Пироговом (приміська зона Києва) був тяжко поранений. Май-
же рік лікувався в Казанському госпіталі. Як тільки зміг, у вересні 
1942 р. завершив своє університетське навчання, успішно склав усі 
державні іспити на географічному факультеті Казанського універ-
ситету, одержав диплом географа-геоморфолога і одразу був 
запрошений до аспірантури. Розпочав відповідні дослідження, 
однак повернувся до армії. 
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Після Перемоги Олександр Мефодійович знову в Києві. Його 
поклику до науки, рідного університету вже ніщо не могло завади-
ти. Упродовж 1946–1948 рр. навчався в аспірантурі, повернувшись 
до проблем геоморфології Подільського Придністров'я, які перед-
бачав досліджувати ще під час виробничої практики влітку 1941 р. 
як студент Київського університету. Дисертаційну роботу вико-
нував під керівництвом видатного вченого, академіка В. Г. Бон-
дарчука, що, думаю, значною мірою вплинуло на формування 
Олександра Мефодійовича як вдумливого, справжнього науков-
ця та і як особистості, визначило ту його високу планку життя, 
якій він ніколи не зрадив.  

Говорив Олександр Мефодійович із колегами і друзями зав-
жди спокійно, стиха, впевнено, ніби то вголос розмірковуючи, 
що завжди спрямовувало розмову у спокійне, конструктивне 
русло, спонукало до взаємної поваги. Ніколи не підвищував 
голос, доводив свою позицію лише безперечними фактами та 
іншими аргументами. 

Особливістю педагогічної діяльності Олександра Мефодійо-
вича було відповідальне ставлення до роботи, незалежно від по-
сади – чи то він був асистентом на геологічному факультеті ще в 
роки навчання в аспірантурі, чи читав лекції як доцент, складав 
програми і плани вже як професор, завідувач кафедри, декан, 
проректор. Він постійно й тісно спілкувався з молоддю, дійсно 
працював із нею, щиро люблячи і поважаючи всіх, незалежно від 
того, як вони ставилися до нього. Його учнями стали тисячі юна-
ків та дівчат, які пішли в широке життя кваліфікованими спеціа-
лістами, успішно працювали в різних галузях економіки, в науко-
вій, освітянській та інших сферах. 

На постійне зростання авторитету Олександра Мефодійовича 
серед викладачів і студентів географічного та й інших факультетів 
університету значною мірою впливала його активна виховна робо-
та серед студентів як ветерана Другої світової війни, учасника бо-
йових дій, який майже з перших днів війни воював на фронті і по-
тім, уже в мирний час, знову завжди був на передовій. Він багато 
років розповідав першокурсникам на їх першій парі про початок 
війни, про участь студентів університету в захисті Києва, про піс-
лявоєнну відбудову Києва, України, непросте життя в ті часи ви-
кладацького та наукового загалу. 
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Варто пригадати, що з 24 червня до 11 липня 1941 р. з Київсь-
кого університету пішли на фронт 113 викладачів, 90 співробіт-
ників, понад 50 студентів. В числі перших добровольців – голова 
профкому студент-філолог А. Д. Баландюк, з географів, окрім 
О. М. Маринича – його однокурсник Б. С. Шульженко, історики 
Д. А. Аптер, В. А. Безносько, Г. Л. Левченко, Г. М. Мултих, 
Г. С. Поляницький, брати Василь і Олександр Шуляки, філологи 
О. І. Бандура, М. І. Ігнатенко, Л. М. Левицький, Я. В. Мусенко, 
аспірант-математик О. О. Товбін та ін. 

Олександр Мефодійович неодноразово розповідав, як на почат-
ку серпня 1941 р. він був свідком особливо критичного становища, 
яке склалося на південному напрямку оборони Києва. 7 серпня 
ворог вдруге захопив Хотів, Гатне, Новоселицю, Лісники, примісь-
кі села Пирогів, Мишоловку, Китаєве, вдерся до Голосіївського 
лісу. Захопивши голосіївські висоти, фашисти почали артилерійсь-
кий і мінометний обстріл південних околиць міста. У наджорсто-
ких боях під Пироговом 7–8 серпня загинули Антон Баландюк, 
Василь Безносько. Тяжко були поранені Леонід Левицький, 
Георгій Мултих, Борис Шульженко і сам Олександр Маринич. 

Олександр Мефодійович багато, особливо у святкові дні, розпо-
відав у колективі про ці непрості дні, про мужність і героїзм вихо-
ванців, викладачів і співробітників університету в роки війни. Він 
міг це робити від душі, дійсно майстерно, з яскравими прикладами, 
і тому студенти завжди з великою увагою слухали ці розповіді. 

Особисто з Олександром Мефодійовичем, тоді деканом геогра-
фічного факультету, мене звела доля в 1960 р., коли я почала пра-
цювати зі студентами 1-го курсу цього факультету як викладач-
історик. Спілкування з ним і його родиною в наступні майже 
50 років, особливо з його дружиною, доцентом Єлизаветою Васи-
лівною Сафоновою, яка була моєю колегою по кафедрі, знач-
ною мірою сформувало мене як викладача і вихователя студен-
тів. За всієї завантаженості обов'язками Олександр Мефоді- 
йович жодного разу не відмовив мені в розмові, обговоренні 
різноманітних ідей щодо впровадження нових форм навчаль-
ного та виховного процесу. 
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Ті дружні стосунки, які склалися не лише між нами особисто, 
а й між нашими сім'ями, назавжди залишаться моїм неоціненним 
життєвим скарбом. Олександр Мефодійович і мій чоловік, Ми-
хайло Федорович Сагач, одночасно працювали проректорами з 
навчальної роботи в різних навчальних закладах столиці: Олек-
сандр Мефодійович у Київському університеті, а Михайло Федо- 
рович – у сільгоспакадемії. Вони спільно створили клуб проректо-
рів із навчальної роботи закладів вищої освіти Києва, організували 
його систематичну змістовну і конструктивну діяльність. 

Спільні справи в навчальній і науковій роботі, ініціативи в по-
шуках нових форм виховання студентів, однакові погляди на жит-
тя особливо здружили мене з Єлизаветою Василівною, виявили 
багато схожих рис характеру. Виникло обопільне прагнення актив-
ніше залучити до виховання наших студентів учасників бойових 
дій у роки тієї війни, видатних державних та громадських діячів. 
На наше переконання студенти мали вчитись на яскравих прик-
ладах їхнього життєвого шляху, невтомної діяльності в інте-
ресах Вітчизни, її розквіту. 

Розуміючи особливе значення саме такої предметної виховної 
роботи зі студентством, ми з Єлизаветою Василівною за підтримки 
Олександра Мефодійовича та інших керівників університету ство-
рили на базі географічного та біологічного (на якому працювала 
Єлизавета Василівна) факультетів відповідний тематичний клуб і, 
залучаючи студентів, забезпечували його активну діяльність. По-
тім ради цього клубу були створені і на інших факультетах. Засі-
дання клубу були переважно загальноуніверситетськими, у них 
брали участь від 300 до 1000 студентів, оскільки ми запрошували 
особистостей, найбільш відомих і цікавих для багатьох. Особисте 
спілкування з видатними людьми давало особливу наснагу кожно-
му, зміцнювало віру у високі ідеали, власні сили, формувало здат-
ність робити добрі справи в інтересах суспільства. 

За 20 років роботи клубу (1967–1987) було проведено 115 засі-
дань, організовано 25 походів і 32 екскурсії, 20 науково-пра- 
ктичних конференцій студентів. На зібраннях виступили більш як 
400 героїв – ветеранів, передовиків мирного будівництва. Учасни-
ками засідань були, зокрема, тричі Герой Радянського Союзу льот-
чик І. М. Кожедуб; двічі Герої Радянського Союзу маршал 



 

 139

В. І. Чуйков; командир вже згаданої 147 дивізії, у складі якої вою-
вав О. М. Маринич і яка особливо відзначилась при обороні Києва, 
генерал-лейтенант О. І. Родімцев; льотчик, генерал-лейтенант 
В. Д. Лавриненков, танкіст З. К. Слюсаренко; командир партизан-
ського з'єднання генерал-майор О. Ф. Федоров; Герой Радянського 
Союзу, кавалер ордена Слави трьох ступенів льотчик І. Г. Драчен-
ко; Герої Радянського Союзу – медсестра М. З. Щербаченко та до-
цент університету П. Р. Романчук, які отримали це звання за под-
виги в районі Букринського плацдарму під час звільнення Києва 
в 1943 р. Незабутніми стали зустрічі і з двічі Героєм Радянсь-
кого Союзу космонавтом П. Р. Поповичем, Головою Президії Вер-
ховної Ради республіки, генерал-майором І. С. Грушецьким, 
Героєм Радянського Союзу, викладачем військової кафедри уні-
верситету, танкістом, полковником В. Ф. Затилковим. Останніми 
роками часто на засіданнях клубу були ті учасники бойових дій у 
роки війни, які після її закінчення стали видатними державними та 
громадськими діячами: П. Т. Тронько, В. М. Костенко, а також 
композитори П. М. Майборода та І. Шамо, доктор технічних наук 
М. Жербін; народна артистка О. Я. Кусенко.  

Багато повчального почули студенти, слухаючи виступи й 
працівників університету, учасників бойових дій у роки вій- 
ни – ректора М. У. Білого, професора І. М. Карнаухова, доцен-
та В. М. Катрича, кавалера двох орденів Слави, доктора технічних 
наук з географічного факультету В. М. Сердюкова, партизанів – 
доцента В. М. Мольченко та асистента М. А. Москаленко-Орлової, 
яка була радисткою двічі Героя Радянського Союзу, командира 
партизанського з'єднання С. А. Ковпака та багато інших видат-
них людей країни.  

У цій роботі брали активну участь не лише вітчизняні студенти, 
а й посланці з інших країн Європи, Азії, Африки, Латинської Аме-
рики, які навчались у Київському університеті. Робота клубу здійс-
нювалася разом із військовою кафедрою, завідувачем якої тоді 
працював полковник П. А. Папушин. 

За щонайменшої можливості О. М. Маринич особисто брав 
активну участь у підготовці та проведенні значної кількості засі-
дань клубу, знаходив у своїй пам'яті вкрай життєво повчальні та 
цікаві історії, що завжди подобалось слухачам. 
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Не можу не сказати кілька слів і про ті теплі, взаємоповажні 
особисті взаємини, які склалися в сім'ї Мариничів. Згадується 
хоча б такий факт. До 50-річчя Олександра Мефодійовича вся 
сім'я під керівництвом Єлизавети Василівни утаємничено від 
ювіляра готувала альбом про його життя і діяльність. Єлизаве-
та Василівна чимало часу провела в архівах, розшукуючи статті, 
опубліковані в різні часи в газетах і журналах, інші документи, 
фотографії. Діти з великою любов'ю розміщували їх в альбомі. 
Потім, коли прийшли друзі відзначити свято, дружина і діти 
вручили Олександру Мефодійовичу цей власноруч виготовле-
ний альбом. Це було дуже зворушливо. 

Ми, друзі Олександра Мефодійовича, завжди радо, з глибо-
ким задоволенням вітали його нові здобутки у праці: і на ниві 
підготовки спеціалістів в університеті під час перебування його 
на посаді проректора з навчальної роботи, і розвитку середньої 
освіти в Україні в період його роботи міністром в уряді, і розкві-
ту географічної науки за подальші 10 років, коли О. М. Маринич 
очолював Відділення географії АН УРСР, здобутки якого стали 
основою для створення в 1991 р. Інституту географії НАН Укра-
їни, чого так наполегливо домагався протягом багатьох років 
Олександр Мефодійович.  

Його зусиллями набули особливого розвитку чимало напрямів 
географічної науки. Про свій життєвий доробок він завжди скром-
но говорив так: "Мої наукові праці присвячені геоморфології, 
фізичній географії, фізико-географічному районуванню і раціо-
нальному природокористуванню України та історії географічної 
науки". Хоча насправді його наукові здобутки набагато вагоміші – 
більш як 400 наукових публікацій, зокрема понад 20 монографій, 
підручників і навчальних посібників, 3-томна "Географічна енцик-
лопедія України", відповідальним редактором і співавтором якої 
був О. М. Маринич, перший за всю історію країни Національний 
атлас України, який має надзвичайно важливе значення для науки 
і практики, утвердження державності України. Локомотивом 
підготовки, науковим консультантом із багатьох питань цього 
унікального видання, як мені відомо, був О. М. Маринич. 
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Надзвичайно вагомою працею Олександра Мефодійовича в 
останні роки його життя була також підготовка спільно з професо-
ром П. Г. Шищенком, його учнем, нового видання підручника 
"Фізична географія України". Цією книгою Олександр Мефодійо-
вич особливо пишався, адже в ній було сконцентровано викладено 
знання про його Україну, яку він так любив. За цим підручником у 
подальшому навчатимуться ще багато поколінь майбутніх фахів-
ців. Він був глибоко переконаний, що поглиблення географічних 
знань у суспільстві про державу, її природу, економіку, людей – 
неодмінна умова формування справжніх патріотів, утвердження 
реального суверенітету й незалежності України. 

За свідченням багатьох колег, де б не працював Олександр Ме-
фодійович, його праця завжди складала епоху в діяльності того чи 
іншого колективу. Так було на географічному факультеті: декан 
О. М. Маринич запровадив День географа, який мав святкуватися 
кожного року. Згодом подібні свята запровадили й інші факульте-
ти. Робота на посаді проректора університету відзначилася розроб-
ленням нових навчальних планів, новими спеціальностями, курса-
ми та спецкурсами, підвищенням авторитету університету як 
провідного навчального закладу як в Україні, так і в усьому Радян-
ському Союзі. Охоплення всієї молоді шкільного віку середньою 
освітою в Україні відбулося саме за часів, коли міністром освіти 
був Олександр Мефодійович. Створення та розгортання діяльності 
Інституту географії НАН України також відбулося значною мірою 
зусиллями Олександра Мефодійовича, що має бути належно поці-
новане широким науковим загалом. 

Ми, його друзі і колеги, життя яких протягом багатьох років 
йшло поруч із родиною Мариничів, визнаємо заслуги Олексан- 
дра Мефодійовича та глибоко шануємо його за все те, що він зро-
бив для розвитку науки, освіти, рідного Київського університету, 
для людей. Він значною мірою зміцнив українську наукову школу 
географів, підготував чимало кандидатів і докторів наук, завжди 
об'єднував навколо себе численних друзів.  

Він був добре знаним та авторитетним серед учених багатьох 
галузей знань, насамперед серед географів багатьох країн світу, до 
останнього був членом ради ветеранів і ради старійшин Київського 
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університету, завжди вкрай відповідально ставився до своїх обов'я-
зків перед суспільством, що притаманно лише глибоко порядним, 
інтелігентним людям. 

Доля часто була несправедливою й жорстокою до його сім'ї. Він 
поховав обох синів, дружину, але завжди, незважаючи ні на що, 
був незламним і при цьому – незмінно усміхненим, добрим та ува-
жним до всіх близьких та друзів. Усі ми маємо свято берегти па-
м'ять про цю чудову Людину. Олександр Мефодійович Маринич 
назавжди залишиться в історії України, в історії Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, Національної 
академії наук, у пам'яті поколінь як людина неординарна, з ши-
рокими, фундаментальними науковими поглядами на світ і про-
цеси, які в ньому відбуваються, вірний друг і товариш. Він зав-
жди утверджував навколо себе красу людських взаємин і був в 
усьому зразком для наслідування. Олександр Мефодійович сво-
їм життям постійно доводив, що для здійснення своєї місії на 
землі кожна людина повинна мати міцну життєву позицію, здій-
снювати лише благородні вчинки і завжди пам'ятати – ми відпо-
відальні за те, що залишаємо у спадок нащадкам. 
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Кукурудза С. І. 

 
ВИВЧАЮЧИ ПРАЦІ 

ПРОФЕСОРА О. М. МАРИНИЧА 
 

уло це нещодавно. Наближаючись до відзначення 
100-річного ювілею професора К. І. Геренчука, ми готу-

вали книгу, яка мала б бути шостою в серії "Постаті українського 
землезнання", започаткованій професором Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка Олегом Шаблієм. Метою книги 
було увіковічнити пам'ять про цю визначну особистість як людину, 
педагога, вченого, організатора вищої географічної освіти й науки. 
Водночас ставилося завдання зібрати воєдино актуальні для нині-
шнього покоління географів праці професора К. І. Геренчука, на-
друковані в різних виданнях Москви, Ленінграда, Києва, Чернівців, 
Львова, а також спогади соратників та учнів ученого. 

Знаючи ще зі слів Каленика Івановича про його співпрацю і 
дружні стосунки з професором О. М. Мариничем, я звернувся до 
Олександра Мефодійовича з проханням поділитися своїми спо-
гадами про вченого і незабаром отримав текст під промовистою 
назвою "Каленик Іванович Геренчук – видатний український 
географ", який було опубліковано у книзі "Професор Кале-
ник Геренчук" (Львів, 2004). 

Минуло понад п'ять років і я отримав листа за підписом 
президента Українського географічного товариства професора 
П. Г. Шищенка, в якому йшлося про те, що Товариство, Інсти-
тут географії НАН України, географічний факультет Київ- 
ського національного університету імені Тараса Шевченка розпо-
чинають підготовку спеціальних видань у пам'ять про видатного 
географа, багаторічного президента Українського географічно-
го товариства, міністра освіти, фундатора Інституту географії 
НАН України, завідувача кафедри фізичної географії, декана геог-
рафічного факультету, проректора Київського державного універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка, член-кореспондента НАН України, про-
фесора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 
Олександра Мефодійовича Маринича. 

Б 
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Як видно з вищезазначеного, Олександр Мефодійович – особи-
стість значуща. Його наукова, педагогічна й організаторська діяль-
ність припадає на другу половину ХХ – початок ХХІ ст. І хоча я не 
був його учнем у прямому розумінні цього слова, як і близьким 
колегою (занадто різні, образно кажучи, "вагові категорії"), ми все 
ж таки протягом чотирьох десятиріч працювали на одному науко-
вому полі – ландшафтознавстві. Тому я вважав за честь згадати про 
свою дотичність до цієї непересічної особистості, яка в непростих 
умовах цілу епоху впевнено була флагманом української географії 
і в науці, і в освіті, і в людському вимірі. 

Прізвище професора О. М. Маринича я вперше почув у 1966 р. 
на лекції Л. В. Скварчевської (1926–1988) – учениці професора 
П. М. Цися (1914–1971). Вона читала нам – другокурсникам 
географічного факультету Львівського університету курс лекцій 
"Основи геоморфології". Лєна Вікторівна, саме так її звали, оскіль-
ки була білорускою за національністю. Вона запам'яталась як пре-
красний лектор. Студенти жартували, що вона знає підручники 
"Основы общей геоморфологии" І. С. Щукіна і "Геоморфоло-
гію УРСР" П. М. Цися напам'ять. Лєна Вікторівна не просто 
називала ім'я вченого, а знайомила студентів з його науковим 
доробком і коротким життєписом. А оскільки Олександр Мефо-
дійович за кілька років до того (1961) захистив докторську 
дисертацію на геоморфологічну тематику, то це ім'я стало пред-
метом особливої розмови. З підкресленим пієтетом вона відзна-
чала той факт, що одним із трьох офіційних опонентів на захисті 
докторської дисертації О. М. Маринича був добре нам знайомий 
професор Геренчук (Каленик Іванович читав нам на 1-му курсі 
"Основи загального землезнавства"). 

Таким чином, ще студентом я дізнався, що об'єктом наукових 
інтересів Олександра Мефодійовича є Українське (Південне) 
Полісся, і що він є завідувачем кафедри фізичної географії Київ-
ського університету. Отже, ще не опрацювавши жодної праці 
вченого і не маючи уявлення про інші його чесноти, кожен із 
студентів склав свій власний, досить віртуальний образ профе-
сора О. М. Маринича.  
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Олександр Мефодійович є автором понад 400 наукових праць. 
Вони добре відомі географічній спільноті. Адже серед них є такі, 
актуальність яких збережеться на століття. Студенти, аспіранти, 
проектанти, маститі вчені не перестають звертатися і посилатися 
на "Геоморфологию Южного Полесья" (1963), "Физико-географи- 
ческое районирование УССР" (1968), "Конструктивно-географи- 
ческие основы рационального природопользования в Украинс-
кой ССР" (томи "Киевское Приднепровье" (1988), "Теоретические 
и методические исследования"(1991), не кажучи вже про "Геогра-
фічну енциклопедію України" в 3 томах, ініціатором видання якої 
був Олександр Мефодійович, для якої написав десятки статей і усі 
три томи скрупульозно редагував. Очевидно, що висока відповіда-
льність наукового редактора, як і всієї редколегії, відіграла виріша-
льну роль у тому, що це унікальне видання отримало визнання не 
лише вітчизняних, а й міжнародних фахівців. 

Останні два десятиріччя Інститут географії НАН України ра-
зом із науковцями всієї країни плідно працювали над створен-
ням Національного атласу України (2007). Олександр Мефоді-
йович як член відповідної Координаційної ради, утвореної 
президентом України, та редколегії, зі своїм великим досвідом і 
науковим авторитетом активно займався його підготовкою. Безпе-
речно, що ця фундаментальна праця українських географів зали-
шиться актуальною на роки й десятиріччя, незважаючи на наш 
швидкоплинний та гіперболізовано-інформативний час. 

Моє особисте опрацювання наукового доробку вченого відбу-
валося в кілька етапів. Ознайомлення з монографією "Геоморфоло-
гия Южного Полесья" припадає на студентські роки. Студенти-
географи Львівського університету після зональної (маршрутної) 
практики писали звіти про певний відрізок маршруту. Мені випав 
відрізок Львів – Житомир. Серед інших джерел була й згадана мо-
нографія. Вдруге я повернувся до детального вивчення цієї праці, 
коли готував кандидатську дисертацію на тему "Теоретичні й ме-
тодичні проблеми середньомасштабних ландшафтних досліджень 
(на прикладі Волинської області)". Вже тоді, у 70-х рр. минулого 
століття і дотепер незаперечною аксіомою було й залишається тве-
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рдження про те, що головною діагностичною ознакою виокрем-
лення ландшафтних систем різного масштабного рівня є, відповід-
но, мікро-, мезо-, і макроформи рельєфу. Повніших даних про 
форми рельєфу Українського Полісся, як у праці професора 
О. М. Маринича тоді годі було знайти.  

Втретє, а це було вже на початку 90-х рр. минулого століття, 
праці Олександра Мефодійовича разом із роботами таких відомих 
учених, як І. О. Горленко, М. М. Паламарчук, Г. О. Пархоменко, 
Л. Г. Руденко, Г. І. Швебс, М. І. Щербань, П. Г. Шищенко, дове-
лося не тільки вивчати, а й рецензувати. Науковий здобуток цих 
учених був висунутий на здобуття Державної премії України в 
галузі науки і техніки. Праці колективу вчених об'єднувала 
спільна тематика, опрацювання якої започаткував на початку 
80-х рр. О. М. Маринич. Тематика мала назву "Географічні ос-
нови регіонального природокористування".  

З метою розроблення концептуальних засад та уніфікованих 
підходів до розв'язання цієї проблеми Олександр Мефодійович 
ініціював скликання кількох всеукраїнських семінарів (Шацьк, 
1981; Вінниця, 1982) і науково-практичної конференції (Канів, 
1984). У роботі першого, тобто Шацького, семінару взяв участь і 
виступив із програмною доповіддю він сам. Професор О. М. Ма-
ринич розкрив сутність поняття "регіональне природокористу-
вання" та його значення для господарської діяльності й охоро-
ни природи, виділив 9 регіонів на території України, за якими 
запропонував закріпити кураторів із числа академічних, уні-
верситетських та інститутських географічних структур, відпо-
відальних за підготовку матеріалів досліджень. Підсумковими 
матеріалами цього дослідження мали бути монографії про ко-
жен із регіонів із практичними рекомендаціями щодо регіона-
льного природокористування. У роботі семінару взяли участь 
професори В. І. Галицький, К. І. Геренчук, Г. П. Міллер, В. Ю. Не-
кос та інші провідні вчені Києва, Львова, Харкова, Сімферопо-
ля, Чернівців, Вінниці, Луцька, Луганська. 

Не зупиняючись у деталях на питанні, яким чином праці таких 
відомих учених потрапили до мене на рецензію, зазначу, що ка-
федру раціонального використання природних ресурсів і охорони 



 

 147

природи, створену в 1988 р. у Львівському університеті, очолю-
вав доктор економічних наук професор Ю. Ю. Туниця (нині 
ректор Національного лісотехнічного університету України, ака-
демік НАН України) – фахівець із питань економіки природокори-
стування. Через свою зайнятість він доручив підготувати висновок 
мені. Зізнаюся, що готуючи рецензію, я дуже хвилювався, але зате 
неабияк зрадів, коли дізнався, що мої старші колеги-географи все-
таки стали лауреатами цієї престижної премії. 

У другій половині 80-х рр., з ініціативи професора О. М. Мари-
нича розпочалася підготовка середньомасштабної ландшафтної 
карти України. Це питання неодноразово піднімалося на з'їздах 
українських географів, але ніяк не переходило у практичну площи-
ну. І тут знову керівник Відділення географії АН України професор 
О. М. Маринич скликає виробничу нараду в Києві (1986), запро-
шує до участі в ній ландшафтознавців усіх вищих навчальних 
закладів України. На нараді приймається рішення розпочати скла-
дання ландшафтної карти УРСР в масштабі 1 : 750 000, підготувати 
та подати на затвердження академічної наукової ради "Комплексні 
географічні дослідження" авторський колектив та редколегію цієї 
ландшафтної карти, кураторів по основних природно-географічних 
регіонах. Відділенню географії було доручено з урахуванням 
висловлених пропозицій розробити методичні рекомендації щодо 
складання такої карти. 

Зазначимо, що таких нарад із цього питання було кілька. Це 
свідчить про те, що Олександр Мефодійович дуже відповідаль-
но ставився до вирішення проблем географічної науки і перед 
тим, як приймати відповідальне рішення, неодноразово радився 
з фахівцями. У тому, що карту "Україна. Ландшафти" (1997) 
було розроблено й видано, є значна заслуга насамперед профе-
сора О. М. Маринича. 

Принагідно зазначимо, що науковий доробок О. М. Маринича 
залишається "не піднятою цілиною" для молодих дослідників.  

Географічне товариство УРСР (з 1990 – Українське географічне 
товариство) розпочало свої з'їзди з 1964 р., тобто з часу, коли його 
очолив Олександр Мефодійович. Другий з'їзд відбувся у Львові 
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в травні 1970 р. Львівський відділ тоді очолював професор 
К. І. Геренчук, а деканом географічного факультету Львівсько-
го університету був доцент П. В. Климович. Я ж тоді був студен-
том 5-го курсу і готувався до захисту дипломної роботи.  

Незважаючи на переддипломну зайнятість, я мав особисту мо-
тивацію "послухати й побачити" відомих учених. Адже кілька ти-
жнів перед тим професор К. І. Геренчук – науковий керівник моєї 
дипломної роботи, рекомендував мене до аспірантури. Це для ме-
не, відверто, було цілковитою несподіванкою. Повідомляючи мене 
про рішення кафедри і вислухавши мої сумніви (в мене вже була 
сім'я, не було квартири, мені йшов 27-й рік), він спокійно заува-
жив: "головне – бажання, а труднощі завжди можна подолати". 
На підтвердження своїх слів Каленик Іванович відкрив переді 
мною "завісу" свого нелегкого життя у 20-ті, 30-ті, 40-ві роки. 
Я був вражений його розповіддю, а відвертість професора зда-
лася мені символічною. Місця в аспірантуру довелося чекати 
чотири роки, досліджуючи тим часом ґрунти Поділля, Полісся, 
Красноярського краю, Казахстану. 

На ІІ з'їзді Географічного товариства УРСР я вперше поба-
чив не лише професора О. М. Маринича, а й директора Інсти-
туту географії АН СРСР академіка І. П. Герасимова та інших 
відомих географів і гостей з усіх союзних республік. На насту-
пних з'їздах Географічного товариства, починаючи з ІІІ, я вже 
брав участь як їх учасник.  

На долю професора О. М. Маринича і його співробітників з 
Відділення географії АН УРСР, географів Київського університету 
випало приймати в 1985 р. в Києві VШ з'їзд Всесоюзного географі-
чного товариства. Вітаючись з учасниками з'їзду від Львівського 
відділу, професор О. М. Маринич із повагою зауважив, що я єди-
ний із делегатів, хто є водночас партійним і університетським пра-
цівником. Це засвідчило, що він був дуже уважною людиною і 
разом із тим людиною свого часу, він щиро вірив у декларовані 
тією епохою ідеали. Але відомо, що з часом змінюються не лише 
наукові парадигми, а й суспільна свідомість, яка формує нові пог-
ляди, у т. ч. й щодо політичних ідеалів. 



 

 149

Активна організаторська діяльність на всіх постах і посадах 
та численні наукові праці вченого свідчать про те, що професор 
О. М. Маринич залишив нам глибоку борозну на ниві географічної 
науки й освіти. Про його людські якості, ставлення до колег, спів-
робітників, аспірантів, студентів згадають вони самі. 

Геніальний Піфагор твердив, що "дві речі роблять людину 
Праведником – говорити правду людям і служити суспільству". 
На мою думку, за цими ознаками Олександра Мефодійо- 
вича Маринича цілком можна віднести до цієї всіма шанова-
ної когорти особистостей. 
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Кулінич М. А. 

 
КРАСИВА ЛЮДИНА 

 
ам'ятаєте чеховські слова про те, що у людини має бути 
все красивим: і душа, і стать, і одяг…? Саме ці слова 

перші спадають мені на думку, коли я згадую Красиву людину – 
Олександра Мефодійовича Маринича. До цього часу я вважаю 
його найпривабливішою людиною чоловічої статі, яку зустрі-
чав на своєму життєвому шляху. 

Високий на зріст, чудове темне (коли я був ще дитиною), а 
потім вже сиве волосся, яке інколи красивим пасмом падало на 
високе чоло, тихий, якийсь магічний голос, і найголовніше – очі, 
які завжди уважно, доброзичливо, зосереджено дивились на 
співбесідника. 

Олександр Мефодійович ще з дитинства нагадував мені якогось 
популярного індійського кіноактора, якого я бачив у шалено мод-
них тоді індійських фільмах. 

Варто згадати, що ще з незрілих хлопчачих часів я жодного разу 
не чув підвищених модуляцій його чудового "оксамитового" голо-
су. Це вражало на тлі гомінливого комунально-галасливого побуту 
кінця 50-х – початку 60-х рр. 

Скільки я пам'ятаю себе малого, стільки пам'ятаю і Олексан-
дра Мефодійовича і його родину. У 50-ті рр. наші родини жили 
у відомому більшості киян будинку на площі Льва Толстого, 
збудованому на початку ХХ ст. у "псевдоросійському" стилі, 
який і нині прикрашає одну з центральних площ Києва. Тоді, в 
післявоєнні роки, цей будинок був відбудований полоненими 
німцями і заселений здебільшого викладачами Київського дер-
жавного університету ім. Т. Г. Шевченка. По суті, це був вели-
кий "викладацький гуртожиток", оскільки всі жили в комуналь-
них квартирах по 2–3 родини разом. Мій батько був викладачем 
філологічного факультету університету, і ми жили в під'їзді № 2, 
що виходить на вулицю Пушкінську, а Мариничі жили на 4-му 
поверсі у другому під'їзді, з виходом на площу Л. Толстого. Ці 

П 
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родини об'єднали два сини-одногодки: Олександр, якого все 
життя називали Аліком, і автор цих рядків. 

Ми з Аліком одночасно пішли в дитячий садок № 64 по 
вул. Володимирській (до речі, дитсадок теж вважався "універси-
тетським", оскільки розташовувався поруч із ректоратом і черво-
ним корпусом університету), згодом ми разом пішли у 87-му сере-
дню школу, яка була поруч – на початку вул. Горького, біля 
Медичної бібліотеки і Шевченківського парку.  

Отже, один із перших яскравих споминів про дитинство – я 
на дні народження у Аліка, нам по п'ять років, і мене у дверях 
зустрічає Олександр Мефодійович. Я прийшов самостійно, 
благо для цього треба було перейти двір, "чорний вхід" и під-
нятись на 4-й поверх. 

Жили тоді мешканці будинку дружно, великою "університетсь-
кою комуною". Тут були і відомі вчені, які згодом стали член-
корами і академіками (О. Маринич В. Шинкарук), серед них були 
шахісти, автолюбителі (чотири індивідуальні гаражі в невеличкому 
дворі), колекціонери. Тут жили історики, хіміки (прізвище одного з 
них – професора було предметом жартів усіх мешканців), філосо-
фи, радіофізики, юристи, геологи і один географ – О. М. Маринич. 
Я приходив до них майже не щодня і першим питанням, яке ставив 
мені Олександр Мефодійович, було: над чим працює батько? Мій 
батько – Андрій Васильович Кулінич тоді писав докторську дисер-
тацію, яка відклалася в моїй пам'яті стрекотом друкарської машин-
ки з ранку до вечора. Тому моя традиційна відповідь: "Друкує" – 
викликала у Олександра Мефодійовича поблажливо-симпатичну 
посмішку і короткий коментар: "Молодець!". 

Моя дружба з Аліком у шкільні часи запам'яталася спільними 
бешкетами (у дворі чи школі) і приїздами Олександра Мефодійо-
вича із закордонних відряджень, які на той час (початок 60-х рр.) 
здавалися мені дивним дивом. По-перше, закордонні відрядження 
були тоді скоріше винятковістю: вкрай мало їздили тоді науковці 
за кордон. Олександр Мефодійович був географом, і майже всі 
його поїздки були пов'язані з участю в міжнародних географічних 
конгресах, конференціях та інших заходах. По-друге, його приїзди 
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з відряджень супроводжувались розповідями про країни, в яких він 
побував, і це були захоплюючі години, коли ми – школярі подумки 
"подорожували" разом із ним. 

Родина Мариничів була сповнена любові і взаємної поваги. 
Олександр Мефодійович обожнював свою дружину – Єлизаве-
ту Василівну Сафонову, яка викладала історію в Київському уні-
верситеті і зовні була повною протилежністю Олександру Мефоді-
йовичу: невеликого зросту, із білявим волоссям, світлоока, із 
високим "щебечущим" голосом, від якого було враження, що вона 
весь час сміється. Це була велика любов чоловіка до дружини, яку 
Олександр Мефодійович проніс до самої смерті Єлизавети Василі-
вни. Пригадую одну з останніх зустрічей з Олександром Мефоді-
йовичем, коли я повернувся з чергового закордонного відрядження 
і був призначений ректором Дипломатичної академії. На той час 
його син і мій друг Алік передчасно помер, а згодом померла і 
Єлизавета Василівна. Тихим голосом, у якому відчувався нестерп-
ний біль, він говорив про смерть найближчих йому людей. А коли 
він почав говорити про дружину, голос зрадив йому – він затремтів 
і зірвався на півслові. 

Із найсвітліших згадок 60-х рр., наших спільних років, прове-
дених разом, – це наш з Аліком під проводом Олександра Мефо- 
дійовича "похід" на виступ легендарного героя-полярника 
І. Папаніна в кінолекційному залі Жовтневого палацу культури. 
Двічі Герой Радянського Союзу І. Папанін приїхав тоді в Київ 
на запрошення О. М. Маринича, який на той час очолював Геог-
рафічне товариство України. 

Наприкінці 60-х рр. професор О. М. Маринич – тоді декан геог-
рафічного факультету Київського університету був призначений 
проректором із навчальної роботи цього навчального закладу. Ро-
дина Мариничів переїхала в окрему квартиру в провулку Дзержин-
ського, який відгалужувався від вулиці Круглоуніверситетської на 
початку Печерська над Бессарабкою. Алік перейшов до 51-ї школи 
на Печерську і, як не дивно, ми зустрічалися навіть частіше, тому 
що стали доросліші і нам було цікаво один з одним. 
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Після закінчення школи в 1970 р. ми разом з Аліком всту-
пили на історичний факультет Київського університету і я па-
м'ятаю свою першу заліковку, яка була підписана проректором 
О. М. Мариничем. Після 1-го курсу в 1971 р. у зв'язку з відновлен-
ням факультету міжнародних відносин і міжнародного права (він 
був заснований ще в 1944 р. і існував до середини 50-х рр.) я і Алік 
були переведені на 2-й курс згаданого факультету. На щастя, залі-
ковка за 1-й курс істфаку ще довгий час зберігалася в мене вдома і, 
відкриваючи її з гордістю (у мене були відмінні оцінки), я кожен 
раз бачив підпис Олександра Мефодійовича. На жаль, при черго-
вому переїзді вона загубилась.  

Згодом Олександра Мефодійовича Маринича було призначено 
міністром освіти УРСР. Я не так часто його бачив, хоча частенько 
бував у них у новій великій квартирі по вулиці Інститутській (якщо 
я не помиляюсь, вони переїхали туди після 1972 р.). Цей період 
нашої дружби з Аліком і родиною Мариничів трагічно збігся з по-
чатком довготривалої хвороби Аліка. 

Першим лихо спіткало старшого брата Аліка – світлу і добру 
людину, улюбленого старшого сина в родині – Віталія. На почат-
ку 70-х із ним, випускником фізичного факультету Київсько-
го університету, що проходив дворічну військову службу в ракет-
них військах, прямо на бойовому посту стався інсульт. І на 
останок життя Віталій був інвалідом, пенсіонером Міністерст-
ва оборони. Разом із родиною він доклав усіх зусиль, щоб повер-
нутися до активного життя, і це йому вдалося. Віталій працював 
науковим співробітником Інституту фізіології Київського універ-
ситету, виховував доньку та сина – онуків Олександра Мефодійо-
вича та Єлизавети Василівни. 

Олександр Мефодійович Маринич стійко і з великою внутріш-
ньою гідністю переживав хворобу обох синів. Він робив усе, що 
було в його силах, щоб полегшити їхню долю, особливо він пере-
живав за Аліка. Алік помер у січні 1998 р. у 45-річному віці, згодом 
пішов із життя Віталій. Я дізнався про смерть Аліка з деяким запіз-
ненням, оскільки перебував на дипломатичній роботі в Японії, а 
потім – в Республіці Корея. Після повернення перше, що я зробив – 
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зустрівся з Олександром Мефодійовичем, і ми разом поїхали на 
Байкове кладовище, де був похований мій близький друг, дружба з 
яким була моїм щастям упродовж 40 років. Я пам'ятаю той січне-
вий день, коли ми стояли з Олександром Мефодійовичем біля мо-
гили, і він, як завжди тихим, але вже сумним голосом розповідав 
про останні роки своїх улюбленців Аліка та Єлизавети Василівни. 

Вже працюючи в Києві в Дипломатичній академії у 2003–
2006 рр., я час від часу зустрічався з Олександром Мефодійовичем. 
Після смерті Віталія він дуже опікувався його сином – своїм ону-
ком Олександром, який був названий на честь діда. 

Мої останні зустрічі з Олександром Мефодійовичем були дуже 
зворушливі. Він із батьківськими інтонаціями в голосі наполягав 
на захисті мною докторської дисертації. Обговорював план-графік 
написання і захисту дисертації. Багато говорив про своїх друзів і 
побратимів, які вже покинули цей світ, спитав про здоров'я мого 
батька – Андрія Васильовича. Батько тоді був ще живий, але хво-
рів. Вони були практично ровесники і разом починали своє на-
вчання в Київському університеті наприкінці 30-х рр. на геолого-
географічному факультеті. З початку війни були на фронті. Олек-
сандр Мефодійович захищав Київ у Пирогові. Обидва були пора-
нені: мій батько – тяжко й залишився інвалідом 1 групи, Олек-
сандр Мефодійович – легше, але пошкоджене коліно дошкуляло 
йому до кінця життя. Олександр Мефодійович згадував спільних із 
моїм батьком друзів. Голос його ставав дедалі тихішим, і потім він 
замовк і думав про своє. Тоді тільки я помітив, що Олександр Ме-
фодійович повністю сивий і очі його були неприродно для нього 
переповнені невимовним сумом. Чомусь я зрозумів, що ми проща-
ємось і, можливо, назавжди. Тоді йому вже було 85 років. 

Я вже знав про моє майбутнє призначення послом України до 
Японії і всіляко відтягував момент, коли я це йому повідомлю. По-
прощались ми під час телефонної розмови напередодні мого від'їз-
ду до Японії. Наступна звістка про Олександра Мефодійовича 
прийшла до мене в Токіо телефонним дзвінком від упорядника 
цього видання – В'ячеслава Івановича Олещенка. Він розповів, що 
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Олександр Мефодійович покинув нас уже декілька років тому і 
попросив написати короткі спогади про цю Красиву людину – не-
пересічну, яскраву постать в українській історії і науковому житті 
нашої країни, скромну і лагідну і по-батьківськи рідну мені люди-
ну, яку я любив все моє свідоме життя. Що я і зробив. 

Будемо вважати ці рядки моєю скромною, але щирою даниною 
нашій спільній пам'яті про Олександра Мефодійовича Маринича. 
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Марцинкевич Г. И. 
 

РОЛЬ А. М. МАРИНИЧА 
В МОЕЙ НАУЧНОЙ СУДЬБЕ 

 
нтересно и непредсказуемо иной раз складывается жизнь, 
работа и карьера человека, зачастую они определяются 

без всяких усилий с его стороны, но с помощью других людей.  
Именно так произошло со мной, моей научной карьерой, судь-

бой, которые в значительной мере определились при непосредст-
венном участии Александра Мефодиевича Маринича. 

Мое знакомство с Александром Мефодиевичем состоялось 
в 1966 г. на географическом факультете Киевского университета. 
Я привезла в Киев свою кандидатскую диссертацию, посвященную 
изучению ландшафтов центральной части территории Беларуси 
и оценке их ресурсов для сельскохозяйственного использования.  

При этом уместно напомнить, что 50-е – 60-е гг. ХХ ст. харак-
теризуются бурным развитием и становлением нового направления 
географической науки – ландшафтоведения, что позволило про-
фессору Ф. Н. Милькову совершенно справедливо назвать этот 
период "ландшафтным этапом" развития географической мысли. 
Толчком для этого послужила активная деятельность профессора 
(тогда доцента) Московского университета Н. А. Солнцева, по 
инициативе которого была создана первая в стране лаборатория 
ландшафтоведения, существующая и поныне, впервые начаты по-
левые ландшафтные исследования с использованием аэрофотома-
териалов, стали создаваться ландшафтные карты.  

С 1955 по 1963 г. в стране было проведено шесть ландшаф-
тных конференций, началось формирование разных ландшафт-
ных научных школ в крупнейших университетах СССР: Ленин- 
градском (А. Г. Исаченко), Воронежском (Ф. Н. Мильков), 
Львовском (К. И. Геренчук), Киевском (А. М. Маринич), Бело-
русском (В. А. Дементьев). 

Основными направлениями ландшафтных исследований в то 
время были: изучение морфологического строения ландшафтов, 

И 
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разработка методики полевых исследований и картографирование 
ландшафтов, попытки классификации ландшафтов, поиски возмо-
жностей для осуществления прикладных исследований. 

Руководителем моей диссертационной работы был крупный бе-
лорусский ученый профессор В. А. Дементьев, известный своими 
исследованиями в области геоморфологии, физической географии 
и физико-географического районирования. Будучи выпускником 
Ленинградского университета, он хорошо знал и высоко ценил 
работы Л. С. Берга и являлся горячим сторонником ландшафтной 
идеи. Поэтому при выборе темы моей диссертации Василий Алек-
сеевич не случайно остановился на ландшафтной тематике с 
прикладным аспектом.  

В дальнейшем это обстоятельство положило начало плано-
мерным ландшафтным исследованиям территории Беларуси, 
способствовало составлению и изданию первой ландшафтной 
карты республики, активизации участия географов Белорусского 
университета в прикладных исследованиях, в частности, в обла-
сти ландшафтной архитектуры, мелиорации заболоченных зе-
мель, рекреации и туризма, охраны окружающей среды. 

В 1966 г. я завершила работу над диссертацией, и встал во-
прос о кандидатуре первого оппонента. Докторов географичес-
ких наук, специалистов в области ландшафтоведения в Белару-
си не было, но В. А. Дементьев имел широкий круг знакомых в 
других республиках СССР, в том числе и в Украине. И тогда 
его выбор остановился на А. М. Мариниче, которого он не то-
лько хорошо знал, но и высоко ценил как известного ученого и 
инициатора ландшафтных исследований на географическом 
факультете Киевского университета. В результате телефонных 
переговоров Александр Мефодиевич предложил мне привез-
ти ему работу для предварительного просмотра. Так, весной 
1966 г. я оказалась на географическом факультете, деканом 
которого был А. М. Маринич.  

Хорошо помню первое впечатление, которое он произвел: 
открылась дверь кабинета и передо мной предстал высокий, энер-
гичный, представительный, красивый мужчина с шапкой темных 
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волос, приятными манерами и негромким голосом. Быстро про-
смотрев рукопись, он сделал несколько замечаний и выразил сог-
ласие быть оппонентом по моей диссертации. В этот же приезд я 
познакомилась с аспирантом А. М. Маринича Петром Григорьеви-
чем Шищенко, это знакомство мы поддерживаем до сих пор. 

После защиты кандидатской диссертации я неоднократно 
встречалась с Александром Мефодиевичем на различных сим-
позиумах, конференциях, съездах Географического общества. 
На всех этих мероприятиях его обычно избирали в президиу-
мы. Я следила, как он достаточно быстро и заслуженно подни-
мался по служебной лестнице все выше и выше, вплоть до ми-
нистра образования Украинской ССР, получал различные 
почетные звания, стал членом-корреспондентом Академии на-
ук Украины. Однако при встречах и в разговорах становилось 
очевидно, что все это не изменило его характера и не повлияло 
на отношения с другими людьми. Он всегда интересовался мо-
ими работами, повторяя, что я должна двигаться дальше в нау-
ке, не стоять на месте. 

В 1985 г. под редакцией А. М. Маринича вышла в свет мо-
нография "Ландшафты и физико-географическое районирова-
ние Украины" из серии "Природа Украины", которую я полу-
чила в подарок с подписью всех трех авторов: А. М. Маринича, 
П. Г. Шищенко, В. И. Пащенко. Эта публикация явилась как 
бы прообразом той книги, мысль о которой я уже давно вына-
шивала. В 1989 г. под моей редакцией появилась монография 
"Ландшафты Белоруссии", написанная по материалам собст-
венных ландшафтных исследований, проведенных группой 
ученых географического факультета Белорусского государст-
венного университета.  

В 1989 г. я снова приехала в Киев, чтобы посоветоваться нас-
чет темы и структуры докторской диссертации. Встреча прои-
зошла в Отделении географии АН Украины, руководителем ко-
торого был Александр Мефодиевич. Он дал мне ряд ценных 
советов и предложил защищать диссертацию в этом авторитет-
ном научном учреждении. 
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С этого момента и до 1992 г. я бывала в Киеве неоднократно. 
В 1991 г. я прошла предзащиту уже в Институте географии, но в 
связи с большим количеством замечаний рекомендации на защиту 
не получила. После развала СССР, в январе 1992 г. мне позвонил 
Александр Мефодиевич и сообщил, что в связи со скорой ликви-
дацией ВАК СССР правительство Украины приняло решение соз-
дать свою Высшую аттестационную комиссию и произвести пере-
регистрацию всех советов по защите диссертаций. Последнее 
заседание действующего совета состоится в июне 1992 г., и если 
я хочу защитить свою диссертацию, то уже в марте должна по-
дать в совет все документы. 

Этот звонок решил все мои сомнения и колебания, он придал 
мне силы и энергию. Я работала по 15–18 часов в сутки, и к назна-
ченному времени закончила работу, оформила необходимые доку-
менты, прошла еще одну предзащиту и 4 июня 1992 г. успешно 
защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора геог-
рафических наук на тему "Ландшафты Беларуси: история форми-
рования, структура, геоэкологический анализ" в совете при Инсти-
туте географии Академии наук Украины, председателем которого 
многие годы был Александр Мефодиевич. 

Моими оппонентами были академик А. В. Матвеев (Минск, 
АН Беларуси), доктор географических наук, профессор В. А. Ни-
колаев (Москва, МГУ), доктор географических наук, профессор 
П. Г. Шищенко (Киев, КГУ). На автореферат поступило 27 отзы-
вов, в том числе от таких известных ученых, как В. С. Преобра- 
женский, Ф. Н. Мильков (Россия), Е. Кондрацки (Польша), 
П. Петров (Болгария). Среди выступивших на заседании совета 
был и Александр Мефодиевич, который дал очень положительную 
характеристику моей работе. В январе 1993 г. на одном из своих 
последних заседаний ВАК СССР утвердил мою работу и вско-
ре я получила диплом доктора географических наук. 

Последний раз я встречалась с А. М. Мариничем в 2000 г. 
на Международной конференции "Проблемы ландшафтного 
разнообразия Украины", которую проводил Институт геогра-
фии. Здесь мне представился случай еще раз поблагодарить 
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Александра Мефодьевича за все, что он сделал для меня, и на-
помнить, что он дважды был непосредственным и главным 
участником важнейших событий в моей жизни – защиты кан-
дидатской и докторской диссертаций.  

Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Александр Мефо-
диевич был в хорошем настроении, шутил, вспоминал разные 
истории из своей жизни, расспрашивал о ситуации в белорус-
ской науке и образовании. Больше мне не довелось встре-
титься с А. М. Мариничем, но память о нем навсегда останет-
ся в моем сердце. 
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Матвіїшина Ж. М. 
 
ОЛЕКСАНДР МЕФОДІЙОВИЧ МАРИНИЧ – 

ОСОБИСТІСТЬ І ВЧЕНИЙ 
 

і нотатки не мають за мету відобразити всебічну діяль-
ність видатного українського вченого, але певною мірою 

відображають моє особисте враження від спілкування з Олександ-
ром Мефодійовичем Мариничем протягом його діяльності в Інсти-
туті географії НАН України. 

Я працюю в системі Академії наук з 1966 р., але, звичайно, 
ім'я Олександра Мефодійовича Маринича звучало для мене ще 
раніше, проте обмежувалося лише ознайомленням з його робо-
тами, в т. ч. з монографією про геоморфологію Полісся. У Києві 
в аспірантські й пізніші роки реальніше О. М. Маринич визна-
чився для мене як декан географічного факультету Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка і як постать одного 
з найвідоміших географів України.  

Працюючи у відділі палеогеографії, яким керував також видат-
ний географ Максим Федорович Веклич, я чула їхні спогади про 
географічний факультет, який вони закінчували, про студентів, що 
добровільно записувались у ряди захисників Вітчизни і прямо зі 
студентської лави потрапляли в окопи, брали участь в обороні 
Києва. Доля О. М. Маринича тісно пов'язана з тим, що він пере-
жив під час Великої Вітчизняної війни й була типовою долею 
того покоління, яке війна застала під час навчання в університе-
тах та інших навчальних закладах.  

У нас у відділі працювали два учасники бойових дій – 
М. Ф. Веклич, який брав участь в обороні Донбасу, та Й. В. Кисе-
льов. Мені, дивлячись на них, завжди здавалося, що це були особ-
ливі постаті, які взяли на свої плечі все те, що не вдалося заверши-
ти їх полеглим товаришам. Здавалося, що вони проживали за себе 
і "за того парня", майже всі вони були дуже працьовитими, органі-
зованими, з жадобою до знань, і саме це покоління обдарувало нас 
видатними вченими, кандидатами, докторами наук. Серед них і 
О. М. Маринич, який став членом-кореспондентом АН України. 
Все своє життя він присвятив географії та її розвитку. 

Ц 
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Військова тема не раз супроводжувала Олександра Мефодійо-
вича на всіх етапах його життя. Я пригадую, як наполегливо він 
намагався зібрати матеріали зі спогадами про участь у війні наших 
поважних ветеранів-географів, зокрема умовив М. Ф. Веклича та 
багатьох інших написати про участь у визволенні країни, оформи-
ти їх у вигляді статті для "Українського географічного журналу".  

Наші географи мали різні військові звання, особисто О. М. Ма-
ринич у ті часи мав звання капітана. У нашому інституті 9 Травня 
було святом для ветеранів і всіх співробітників: були привітання, 
дарували квіти і пам'ятні подарунки, це було не формальною поді-
єю, а щирою вдячністю за перемогу, за збереження вільної країни. 
Я завжди намагалася в цей день подарувати квіти особисто йому та 
іншим ветеранам, тому що в них відображені найкращі якості по-
коління наших батьків. Кілька разів у день святкування Дня Пере-
моги Олександр Мефодійович сам готував доповідь про життєвий 
шлях усіх наших ветеранів, для нього не були критерієм звання, він 
згадував кожного. Його доповіді про шлях ветеранів були нестан-
дартними, для кожного він знаходив особливі слова, відчувалося, 
що біографії цих людей були цікавими для нього особисто і слова 
подяки звучали від серця. 

Ще одна грань особистості Олександра Мефодійовича розкри-
лася після розповіді К. А. Яреми – вчительки географії моєї 
дочки Ірини. Вона у свій час була секретарем комсомольської ор-
ганізації географічного факультету Київського державного універ-
ситету і, звичайно, постійно спілкувалася з Олександром Мефо-
дійовичем як деканом. З дочкою ми часто гуляли в Голосіївському 
парку, де збереглися земляні оборонні окопи і землянка ще з 
часів війни. Катерина Арсеніївна згадала розповіді О. М. Мари-
нича про ці окопи – це як раз ті окопи, де стояли на смерть сту-
денти при обороні Києва. Олександр Мефодійович із двома сво-
їми фронтовими друзями, теж видатними людьми і учасниками 
оборони Києва, кожен рік 9 Травня збиралися біля цих окопів, 
згадували загиблих товаришів і закопували пляшку коньяку в 
землю до наступного святкування Дня Перемоги – це була тра-
диція. Дуже важливо, щоб і наша молодь завжди пам'ятала, кому 
ми зобов'язані визволенням нашої країни. 
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Історія формування Інституту географії як самостійної установи 
також пов'язана з О. М. Мариничем. Я, як і всі співробітники-
географи, працювали весь час в одному відділі – палеогеографії, 
але назва установи як підрозділу Академії наук, у якому працюва-
ли географи, весь час змінювалася. Спочатку це був Сектор геог-
рафії Інституту геологічних наук АН УРСР, пізніше – Відділення 
географії при Інституті геофізики АН УРСР (деякий час ми були 
підпорядковані Морському гідрофізичному інституту в м. Севас-
тополі). Керівниками Сектору/Відділення географії у свій час були 
М. М. Паламарчук, пізніше – А. П. Золовський. З початку 70-х рр. 
все більш наполегливо ставилося питання про організацію на базі 
Відділення Інституту географії. Потенційним директором його з 
самого початку передбачався Олександр Мефодійович Маринич, 
який на всіх етапах, незалежно від своїх посад, сприяв збереженню 
й розвитку Відділення. На цей час Олександр Мефодійович пра-
цював міністром освіти УРСР. Відділення географії переживало 
тоді не найкращі часи: стояло питання з приміщенням, один із 
відділів було переведено до іншої установи; залишили посади 
М. М. Паламарчук, І. Л. Соколовський; перейшов до Інституту 
ботаніки з більшою частиною відділу фізичної географії академік 
П. С. Погребняк (однією з небагатьох, хто залишився з цього від- 
ділу, була Л. М. Шевченко – в подальшому завідувач відділу); 
А. П. Золовський за станом здоров'я понад рік виконував обов'язки 
завідувача Відділення; боротьба за збереження географічної уста-
нови в системі АН УРСР була дуже жорсткою. 

Прихід Олександра Мефодійовича у Відділення географії знач-
но поліпшив стан справ і стабілізував ситуацію: поступово вирі-
шилося питання з приміщенням (одержали дозвіл на розміщення 
Інституту географії на бульварі Шевченка і Володимирській, 44), 
зміцнився науковими співробітниками відділ фізичної географії, 
з'явився новий відділ біогеографії, розширився відділ географії 
населення, розгорталися картографічні дослідження, широко про-
водилися експедиційні роботи і результати досліджень дедалі ши-
рше впроваджувалися у практику. 

Олександр Мефодійович дещо змінив стиль спілкування з ди-
рекцією. Андрій Петрович Золовський був дуже демократичним 
керівником і вважав за щастя, щоб якнайбільше співробітників 
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були присутні на засіданнях ученої ради. Олександр Мефодійович 
спочатку взяв за правило, що брати участь у засіданнях вченої ради 
можуть тільки її члени та запрошені інші співробітники, вводилась 
ієрархія відносин. Нам було дивно, що тепер на прийом до дирек-
тора потрібно було записуватися у приймальні дні на певний час і 
давати пояснення, з якого питання звертаєшся. Із часом все влад-
налося: сторони зблизилися і встановилися рівноважні відносини. 

Олександр Мефодійович мав великий досвід науково-органі- 
заційної роботи, вмів спрямувати та оптимізувати працю, був ви-
могливим і дуже багато особисто працював, читав лекції, брав 
участь як науковець і редактор у підготовці багатьох книг (зокрема, 
був відповідальним редактором "Географічної енциклопедії Украї-
ни"). Він пропагував ідеї щодо наступних публікацій, був справж-
нім корифеєм географічної науки найвищого ґатунку. Протягом 
багатьох років він очолював Географічне товариство України, брав 
участь у заходах географічної спільноти загальносоюзного і між-
народного рівня, а також у багатьох конгресах Міжнародного геог-
рафічного союзу, інших зібраннях науковців. 

Безумовною заслугою Олександра Мефодійовича було зміц-
нення і поповнення новими кадрами відділу фізичної географії, 
який він очолив. Були часи, коли відділ складався лише з чоти-
рьох науковців і був близький до розвалу. Із приходом Олексан-
дра Мефодійовича відділ поповнився новими аспірантами, кіль-
кість співробітників іноді сягала 30 осіб, з яких В. М. Пащенко 
захистив докторську дисертацію, О. М. Петренко, В. Т. Гриневець-
кий, В. С. Давидчук, Л. Ю. Сорокіна, В. М. Чехній та інші – канди-
датські дисертації, майже кожного року вступали нові аспіранти. 

Дуже велику увагу О. М. Маринич приділяв створенню Димер-
ського географічного стаціонару, розуміючи, що тільки регулярні 
аналітичні дослідження можуть стати основою для прогнозів змін 
клімату і ландшафтів. До речі, саме дані з Димерського стаціонару 
стали базовими для порівняльних досліджень змін, які проявилися 
після аварії на Чорнобильській АЕС. Відділ і група, очолювана 
В. С. Давидчуком, зробили свій вагомий внесок у дослідження на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС – змін ландшафтів та їх ком-
понентів, визначення швидкості та ступеня забруднення ландшаф-
тів і ґрунтів радіоактивними речовинами. 
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О. М. Маринич сприяв забезпеченню сучасним науковим обла-
днанням нашої установи, дедалі активніше працювала лабораторія. 

Я кілька років була головою профкому і часто спілкувалася з 
Олександром Мефодійовичем як директором. Це була плідна спів-
праця завдяки його організаторському таланту. Олександр Мефо-
дійович, за винятком суто виконавчих питань, дуже рідко втручав-
ся в роботу профкому, тримаючи події тільки під наглядом, в 
основному при плануванні й звітності. Давав працювати абсолют-
но самостійно, але і я без зайвих потреб його не турбувала. Тому 
ми завершили профспілкову співпрацю задоволені один одним.  

О. М. Маринич багато знав про географів, їхні дослідження й 
завжди знаходив виразні слова, щоб розповісти про кожного. Я від-
мічала, що це були слова захоплення колегами, що не так часто 
почуєш від інших. З його розповідей образ людини поставав як 
живий, він із задоволенням і "зі смаком" розповідав про окремі 
періоди свого життя, був справді чудовим розповідачем, завжди 
підготовленим і озброєним великою кількістю фактів. 

Особливо хочеться відмітити лекторські здібності Олексан-
дра Мефодійовича. Я багато разів спостерігала його на фору-
мах і нарадах різного рівня й завжди це була насичена фактами 
доповідь, а його майстерність як оратора була видатною. На 
жаль, мені не довелося слухати його лекції. Студенти захоплю-
валися ним як чудовим лектором і як людиною. Високий, стат-
ний, гарний, він відображав генотип справжнього українця, був 
дуже емоційною людиною. 

Але зовнішність, мабуть, не головне, що притягувало до Олек-
сандра Мефодійовича. Це була дуже розумна людина, з організо-
ваним мисленням, схильністю до узагальнень і вмінням "розкласти 
все по полицях". Він завжди виступав "у всеозброєнні" і майже 
завжди залучав до підготовки доповіді багатьох людей, а останні 
вважали за честь брати участь у цьому процесі. У відгуках на дисе-
ртації та проекти він краще формулював ідеї, ніж сам дисертант. 
Я пригадую доповідь про діяльність П. А. Тутковського на зібранні 
Відділення наук про Землю. Олександр Мефодійович навів насті-
льки багато фактів біографії та розказав про вченого з таким знан-
ням і любов'ю, що перед нами постала реальна постать ученого, 
ідеї якого залишаються актуальними і в наші часи.  
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Коли святкували ювілей Інституту географії, О. М. Маринич 
виступив із доповіддю про досягнення та охарактеризував окре-
мі монографії. Я звернула увагу, як він висловився про праці 
М. Ф. Веклича, про деякі з них він сказав, що це перші у світі мо-
нографії на тему палеоландшафтознавства, теоретичних проблем 
палеокліматології, широкі розробки зі стратиграфії плейстоцено-
вих і пліоценових відкладів. Він умів підкреслити найістотніші 
досягнення вчених і пишався працями українських географів, був 
людиною широких поглядів, розглядав досягнення українських 
географів як внесок у світову науку. 

Олександр Мефодійович – це, без сумніву, Патріот України з 
великої літери. Він глибоко вивчав історію розвитку географічних 
досліджень. Лекції про видатних українських учених та їхній вне-
сок у світову культуру були його "коником", важливим засобом 
утвердження авторитету нашої держави, вітчизняної науки. 

Висока майстерність Олександра Мефодійовича проводити на-
ради, толерантність ставлення до учасників нарад, гостинність як 
господаря, який радий приїзду кожного учасника, турбота про по-
бутові питання кожного, уважність у вирішенні важливих для нау-
ковців питань – характерні його риси. 

Як президент Географічного товариства України він очолював 
оргкомітети з'їздів, і вони завжди проходили на високому рівні. 
Зразками високої організації були проведені в Києві з'їзди Геогра-
фічного товариства СРСР (3-й у 1960 р., 8-й у 1985 р.). 

Олександр Мефодійович визначив долю багатьох дослідників-
географів. Я особисто вдячна йому за зацікавленість моєю доктор-
ською дисертацією. Так він ставився до багатьох: намагався допо-
могти, підтримати людину й завжди радів новому кандидату або 
доктору наук.  

Не лише для мене, а й для багатьох інших науковців, хто захи-
щався у спеціалізованій ученій раді, яку очолював О. М. Маринич, 
запам'яталися доброзичливість разом із вимогливістю, принципо-
вість Олександра Мефодійовича. Здавалося, що захист докторської 
або кандидатської дисертації – це його особиста справа. Він нама-
гався всі недоліки роботи виправити на етапі попереднього розгля-
ду. Як голова спеціалізованої вченої ради він був взірцем. Коли на 
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засіданнях був присутнім Олександр Мефодійович, всі якось підтя-
гувались і виступи були більш конкретними та обґрунтованими. 

Незважаючи на те, що з Олександром Мефодійовичем було 
легко спілкуватися, він був не дуже відкритою людиною, обереж-
ним у своїх висловлюваннях. Мабуть, перебування на високих по-
садах змушувало його оберігати особистий простір і особисте жит-
тя. Але були теми, на які він завжди легко відгукувався. Однією з 
таких тем були онуки, і він міг довго розповідати, які вони комп'ю-
терно досвідчені і що вони вже можуть.  

Друга тема – це дружина. Велику повагу викликала у мене його 
глибока шана до дружини. Не випадково Олександр Мефодійович 
наполіг, щоб у виданні про нього із серії "Біобібліографія вчених 
України" (2000) серед основних дат життя і діяльності була пози-
ція: 1946 р. – одружився з Є. В. Сафоновою. Він завжди підкрес-
лював, що Єлизавета Василівна сирота і всього добилася сама. 
Безумовно, вони обоє були неординарними постатями. 

Час ішов, у нашому інституті на посаду директора було призна-
чено Леоніда Григоровича Руденка, але ніша Олександра Мефоді-
йовича у вирішенні важливих для Інституту географії питань зав-
жди була потрібною і шанованою. Олександр Мефодійович став 
радником директора, і це був справжній радник, як у вирішенні 
питань тематики досліджень, так і в кураторстві природничими 
дослідженнями, у сприянні підготовки унікальних карт для Націо-
нального атласу України. Він узяв на себе нелегку працю редагу-
вання багатьох карт Атласу, зокрема і наших з Наталією Петрів-
ною Герасименко карт палеоландшафтів плейстоцену. Його 
поради були завжди цінними і доречними, але не категоричними, з 
ним завжди можна було дискутувати. 

Великою його працею було редагування статей до "Сучасної 
енциклопедії України". Олександр Мефодійович турбувався, 
щоб статті про географів нашого інституту обов'язково потра-
пили до енциклопедії, а мені навіть продиктував деякі назви для 
підготовки статей. 

Я не можу уявити Олександра Мефодійовича без роботи, його 
завжди чекали з різними питаннями, і він щиро цінував добре ста-
влення до себе. Незважаючи на недуги, він не дозволяв собі пропу-
стити жодне засідання ради Інституту (ученої і спеціалізованої), 



 

 168

часто своїми виступами спрямовував їх роботу. Він завжди знахо-
див собі справу, корисну для суспільства і до кінця життя публіку-
вав і редагував статті, збірники, монографії, звіти, брав участь у 
дискусіях, відстоював географічні знання у складі шкільної освіти. 

На святкуванні 85-річчя Олександра Мефодійовича було ду-
же багато квітів, добрих слів, привітань від друзів, співробітни-
ків і було очевидно, що Олександр Мефодійович – це особис-
тість, лідер, гордість нашої географічної науки. Він був у 
доброму гуморі, на святкування запросив багатьох людей та 
дуже старався, щоб воно пройшло добре. Я зробила багато фото 
і подарувала йому на згадку.  

Вітаючи Олександра Мефодійовича, колишній міністр освіти і 
науки Станіслав Ніколаєнко зазначив, що родом вони з одного 
села, закінчили одну й ту саму школу (тільки з різницею в роках). 
А мені подумалося, які ж талановиті мали бути в цій школі вчителі, 
щоб в одній школі виховати двох міністрів освіти. Мабуть, у цій 
школі працювали вчителі з великої літери і недаремно Олек-
сандр Мефодійович так шанував освітнє товариство, а його посіб-
ники завжди будуть для вчителів корисними. 

Як і будь-яка людина, Олександр Мефодійович по-різному ста-
вився до людей, мав особисті симпатії. Він був дуже спостережли-
вим і вмів брати до себе в помічники ту людину, яка з його погляду 
була гідна того. Це, мабуть, особиста риса цього покоління – вмін-
ня вибирати та робити ставку на здатних належно виконати покла-
дені на них завдання.  

Олександр Мефодійович завжди стежив за своїми "протеже", 
намагався допомогти їм у житті та роботі. І разом із тим роботу для 
Олександра Мефодійовича завжди виконували із задоволенням, 
праця з ним була своєрідною школою. 

Уже згадувана вчителька моєї дочки, географ за освітою, вихо-
ванка Олександра Мефодійовича К. А. Ярема розповіла такий епі-
зод зі свого життя. Після закінчення університету перед нею поста-
ло питання: "Де працювати в Києві?" Олександр Мефодійович 
зателефонував у освітянські установи і знайшов місце для молодо-
го географа в математичному інтернаті у Феофанії. Пройшло кіль-
ка років. Комісія Міністерства освіти на чолі із Олександ-
ром Мефодійовичем у ранзі міністра прибула перевіряти інтернат. 
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Усі вчителі вистроїлися на лінійці – вітають. Раптом, на диво всіх 
присутніх, від комісії відокремлюється міністр і прямує до своєї 
колишньої вихованки та секретаря комсомольської організації гео-
графічного факультету: "Катя! Катя!" Далі – німа сцена. 

Пізніше, у школі, де навчалася моя донька, я побачила фотокар-
тку з Олександром Мефодійовичем. Мені було радісно на душі не 
лише за педагогічні успіхи його студентки, а й за виховання при 
цьому шанобливого ставлення до старшого покоління. 

Я працювала з Олександром Мефодійовичем доволі довго в 
Інституті географії, наші кабінети розділяла лише стіна. Я вдячна 
долі за те, що вона надала мені можливість спілкуватися з неорди-
нарною постаттю, лідером нашої географічної науки, громадським 
діячем із багатогранними інтересами, чуйною й емоційною, проте 
послідовною людиною, яка змогла реалізувати свій талант педаго-
га та науковця. Спілкування з такими людьми з великої літери зба-
гачує нас, розвиває наш світогляд і дає підстави сподіватися, що 
ідеї, ставлення до праці та життя знайдуть втілення у працях його 
численних учнів, а нам усім потрібно гідно вшановувати пам'ять 
про видатну людину. Життя триває. Можливо, хоча б основні риси 
Олександра Мефодійовича відтворяться в його онуках, наступних 
поколіннях і не обов'язково на географічній ниві. 

У мене залишилося багато фото з Олександром Мефодійови-
чем, які він завжди прикрашав своєю присутністю. Я згадую, що на 
з'їздах, як правило, багато людей бажали сфотографуватися з ним 
особисто, щоб потім пишатися, що вони знали цю людину.  

Олександр Мефодійович Маринич – Людина для всіх епох, і ми 
цінуємо те, що він ніс із собою як Особистість. 
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Мельник А. В. 

 
О. М. МАРИНИЧ І ЛЬВІВСЬКА ШКОЛА 
ГІРСЬКОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА 

 
О. М. Маринич, як один із фундаторів українського ландшафто-

знавства високо оцінював роль і значення цього перспективного 
напряму фізичної географії для науки і практики. Він був ініціато-
ром як теоретико-методичних, так і регіональних ландшафтних 
досліджень в Україні та всебічно підтримував такі дослідження 
в різних наукових центрах держави. Це знаходило відображення в 
його наукових працях, напрямах досліджень відділу ландшафто-
знавства Інституту географії НАН України, проявлялося на нау-
кових конференціях, з'їздах Українського географічного товарис-
тва та під час засідань очолюваної ним упродовж багатьох років 
спеціалізованої ради по захисту кандидатських і докторських 
дисертацій, яка функціонувала у Відділенні географії Інститу-
ту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України, а пізніше в Інститу-
ті географії НАН України. 

Вітаючи дисертаційні роботи зі спеціальності 11.00.01 – 
фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів, він постійно 
дбав про підвищення їх рівня на всіх етапах проходження захис-
ту роботи – під час його особистого ознайомлення з дисертацією 
і здобувачем до затвердження висновку щодо дисертації під час 
її захисту у спецраді. 

Підтвердженням цього є численні спогади тих, хто захищався 
в раді О. М. Маринича, а також мої особисті враження від спіл-
кування з Олександром Мефодійовичем у зв'язку із захистом 
кандидатської дисертації у 1991 р. та докторської у 2000 р., а 
також пізніше під час засідань спеціалізованої ради вже як її 
члена, на різних географічних форумах та при виконанні колек-
тивних наукових проектів, зокрема при підготовці карт до Наці-
онального атласу України.  

Підтримуючи дисертантів, О. М. Маринич водночас робив 
слушні критичні зауваження, давав цінні поради. Глибока еруди-
ція, фаховість, обізнаність із передовими розробками в галузі фізи-
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чної географії і ландшафтознавства Олександра Мефодійовича 
проявлялися практично на кожному захисті дисертацій, коли він у 
своєму виступі яскраво відмічав здобутки дисертанта, проблемі 
питання і вказував перспективи пошуку. 

Становлення і розвиток Львівської школи гірського ландшафто-
знавства відбувалося за постійної підтримки О. М. Маринича і по-
в'язано з теоретичними і методичними розробками Міллера Гаври-
ла Петровича, учня професора Каленика Івановича Геренчука, 
доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри фізич-
ної географії Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка в 1974–1994 рр. Захищена ним у 1980 р. докторська 
дисертація на тему "Ландшафтні дослідження гірських і перед-
гірських територій" дала поштовх для розгортання загальнонауко-
вих як експедиційних, так і стаціонарних, а також прикладних 
ландшафтних досліджень. Такі дослідження розгорнулися пере-
дусім у ландшафті Чорногора на базі створеного в 1979 р. 
Г. П. Міллером Чорногірського географічного стаціонару, а потім 
поширились і на інші регіони Українських Карпат – Сколев- 
ські Бескиди, Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати та ін. 

Результатом цих досліджень стала низка дисертацій, підготов-
лених під керівництвом Г. П. Міллера і захищених у спеціалізова-
ній раді, якою керував О. М. Маринич, які стосувались різних на-
прямів гірського ландшафтознавства: ландшафтного дослідження 
лісопатологій (на прикладі Карпат) (Федірко О. М., 1988), динамі-
ки і розвитку природних територіальних комплексів Чорногірсько-
го ландшафту (Петлін В. М, 1988), ландшафтного моніторингу 
Карпат (на прикладі природних територіальних комплексів Івано-
Франківської області) (Мельник А. В., 1991), ландшафтно-геофі- 
зичного аналізу верхньогірсько-лісових ландшафтів Великого Кав-
казу (Елбакідзе М. М., 1994), ландшафтної інтерпретації аерокос-
мічної інформації (Загульська О. Б, 1996) та ін. 

У 1994 р. Львівська школа гірського ландшафтознавства понес-
ла велику втрату – у розквіті творчих сил трагічно загинув профе-
сор Г. П. Міллер У цей складний для наукової школи час львівські 
ландшафтознавці особливо відчули турботу за долю ландшафто-
знавчої науки з боку О. М. Маринича – з його боку і надалі знахо-
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дили підтримку кандидатські дисертації, які захищалися учнями 
Г. П. Міллера і під керівництвом його учнів, надавались консуль-
тації з підготовки докторських дисертацій у галузі гірського ланд-
шафтознавства.  

Так, у 1999 р. Інститутом Географії НАН України як провідною 
установою була схвалена докторська дисертація учня професора 
Г. П. Міллера В. М. Петліна на тему "Закономірності організації 
ландшафтних фацій" – нині доктора географічних наук, професора, 
завідувача кафедри конструктивної географії та картографії Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка. У 2000 р. 
на спеціалізованій раді Інститут географії НАН України мною 
була захищена докторська дисертація на тему "Еколого-ланд- 
шафтознавчий аналіз Українських Карпат". 

Особливо хочу відзначити ту велику консультативну допомогу, 
яку надавав мені Олександр Мефодійович під час підготовки док-
торської дисертації. Так склалося, що у Львові не було доктора 
географічних наук зі спеціальності "Фізична географія, геофізика і 
геохімія ландшафтів" і мені доводилося працювати без офіційного 
консультанта. Довідавшись про мою роботу над дисертацією, Оле-
ксандр Мефодійович запропонував свою допомогу. Однак, як лю-
дина високої порядності і скромності в науці, він відмовився бути 
моїм офіційним консультантом, пояснюючи, що він не є фахівцем 
у галузі гірського ландшафтознавства, хоча фактично функції мого 
наукового консультанта він виконав у повному обсязі. 

Поява у Львівському університеті доктора географічних наук 
із спеціальності "Фізична географія, геофізика і геохімія ланд-
шафтів" стала одним із вагомих чинників створення в нашому 
університеті спеціалізованої ради із захисту кандидатських ди-
сертацій з цієї спеціальності. Це стимулювало, як свідчать захи-
сти дисертацій в останні роки, наукові дослідження в галузі 
ландшафтознавства не лише у Львові, але й в інших наукових 
центрах західного регіону України. 

Під час подальшого мого спілкування з О. М. Мариничем, як 
завідувача кафедри фізичної географії, в останні роки постійно 
відчувалась його увага до львівських ландшафтознавців: він ціка-
вився, що нового, які проблеми, постійно передавав вітання коле-
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гам. Олександр Мефодійович завжди наголошував і закликав до 
польових ландшафтних досліджень – як експедиційних, так і особ-
ливо – стаціонарних. Він рекомендував за жодних обставин не 
припиняти, а розвивати стаціонарні дослідження на Розтоцько-
му ландшафтно-геофізичному і Чорногірському географічному 
стаціонарах, які заснувала наша кафедра і продовжує керувати 
їх науковою роботою нині. 

Отже, сьогодні ми без перебільшення можемо сказати, що 
Львівська школа гірського ландшафтознавства виникла, ус-
пішно функціонує й розвивається завдяки вагомій підтримці 
видатного українського фізико-географа, ландшафтознавця, 
вченого-патріота, людини великої, щирої душі – Олександ-
ра Мефодійовича Маринича. 
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Нудельман В. І. 
 

ЗГАДУЮЧИ  
ОЛЕКСАНДРА МЕФОДІЙОВИЧА МАРИНИЧА 
 

 вступив на географічний факультет Київського державно-
го університету ім. Т. Г. Шевченка більш як 60 років тому, 

у далекому 1949. Уславлений червоний корпус стояв випалений 
зсередини, зі стін звисали проіржавілі жерстяні листи, які під віт-
ром тужливо скрипіли. 

Заняття проходили в приміщені звичайної школи, у дворі на ву-
лиці Леніна (тепер Б.Хмельницького). Ми, студенти, почали зна-
йомитися з професорсько-викладацьким складом. Серед нього ви-
ділялись знані вчені, професори – завідувачі кафедр: кліматології 
В. П. Попов, картографії М. М. Білонін, професор А. Л. Липа; 
блискучий оратор, завідувач кафедри економічної географії 
К. П. Пяртлі, на лекції якого збігалися студенти з різних факульте-
тів. Подобалися нам і викладачі середнього та відносно молодого 
віку: В. С. Гаврилюк, А. П. Золовський, І. Ф. Мукомель, чарівна 
М. В. Щербакова, М. А. Хилюк. Але відразу, особливо дівчат, при-
вабила особистість Олександра Мефодійовича Маринича. На той 
час він був зовсім молодим (29 років) доцентом. Він виділявся се-
ред усіх блоківською вродою, аристократизмом поведінки, неуда-
ваною серйозністю, якоюсь заглибленістю в себе. Складалось вра-
ження, що він постійно в пошуку життєвої та наукової істини. 
Його блискучий творчий поступ був ще попереду, але, дивлячись 
на нього тоді, це можна було передбачити. 

Головне – він ніби містив у собі якусь особливу привабливу 
людську, чоловічу, наукову таємницю, яку хотілося розгадати. 
Особливо це стосувалося жіночої частини нашого студентства. Але 
Олександр Мефодійович тримав дистанцію, був, здавалося, у кри-
жаній броні. Дівчата довідалися, що він воював, був тяжко поране-
ний на фронті, дуже кохає свою дружину, і це ще більше приваб-
лювало їх до свого романтичного ідеалу. 

Ще на 1-му курсі О. М. Маринич для всього потоку читав нам 
вступні лекції про сутність фізичної географії. Слухати його було 
захоплююче цікаво, і хоча він був небагатослівний та неусміхне-

Я 
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ний (можливо, через невелику різницю у віці між нами, серед яких 
були вчорашні фронтовики), відчувалась глибина професіоналізму. 

Пізніше мені не довелося слухати лекції Олександра Мефоді-
йовича, оскільки навчався я на економ-географа. Але постійно 
чув від однокурсників схвальні відгуки про нього, його науково-
педагогічний талант. 

Добре запам'ятався випускний банкет у ресторані "Динамо" в 
1954 р. Так трапилось, що нас ніби потягло один до одного. Олек-
сандр Мефодійович у цю мить немовби прочинив для мене свій 
внутрішній світ, і це допомогло мені перебороти природну несмі-
ливість перед ним.  

Ми усамітнилися в ніші другого поверху і досить довго розмов-
ляли. Я до цього часу з вдячністю згадую, що Олександр Мефоді-
йович розкрився тоді як чуйна, добра людина, яка давала мені 
важливі настанови на подальше життя і, головне, – розмовляла 
зі мною, вчорашнім студентом, на рівних, як із цікавою для ньо-
го особистістю. 

У подальшому, на жаль, міг лише спостерігати за Олександ-
ром Мефодійовичем із залу або на екрані телевізора, коли він 
сидів у президії з'їздів та зборів або виступав із високої трибуни. 

Востаннє я бачився з Олександром Мефодійовичем у день 
святкування його 85-річчя. Я тепло вітав його, а він слухав усіх 
нас – такий же аристократично вродливий, мудрий, як людина, 
що пізнала таємниці буття. 
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Олещенко В. І. 
 

НЕВТОМНИЙ КОНСОЛІДАТОР 
 

оча вже пройшло кілька років, як Олександр Мефодійо-
вич Маринич залишив нас, однак глибоке відчуття скор-

боти, суму від того не зменшується. Постійно доводиться пересві-
дчуватися в тому, наскільки не вистачає його присутності в цьому 
житті, його авторитету, принципових оцінок, мудрих порад, підт-
римки у здійсненні ініціатив, теплоти душі, доброї посмішки, нев-
томної готовності почути колег та поєднати в добрих справах усіх, 
хто здатен до нових звершень.  

У своїх спогадах хотілося б акцентувати увагу на тих його ри-
сах, які, на мій погляд, значною мірою визначали сутність цієї осо-
бистості, насамперед як генератора конструктивних та добрих ідей, 
консолідатора в їх реалізації. 

Про Олександра Мефодійовича я мав можливість дізнатися 
ще з дитинства, оскільки з моїм батьком вони в непрості часи 
на зламі 30-х – 40-х рр. навчались на одному курсі на геолого-
географічному факультеті Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, жили разом у гуртожитку. За розповідями 
батька та його однокурсників у мене склалося враження про 
О. М. Маринича як видатного вченого, мудрого державного та 
громадського діяча і разом із тим – глибоко порядну, доступну для 
спілкування, щиру людину. А особисто зустрівся з ним уже після 
вступу на географічний факультет Київського університету, на 
першому ж Дні географа в березні 1971 р., на який він завітав як 
почесний гість, міністр освіти. Як виявилося, саме він і був ініціа-
тором запровадження на географічному факультеті, вперше в уні-
верситеті, Дня географа як хорошої можливості зміцнення єднання 
географів різних поколінь. Потім цю ідею було реалізовано на всіх 
факультетах університету.  

Однокурсники Олександра Мефодійовича зустрічалися в цей 
день досить часто, він неодмінно, незважаючи на свою зайнятість, 
збирав усіх, хто мав можливість приїхати до Києва. Проводились 
ці зібрання неформально, у теплій, дружній атмосфері, з обгово-
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ренням загальних та особистих проблем кожного, шляхів і можли-
востей їх розв'язання. Саме підтримка Олександра Мефодійовича, 
студентське братерство допомогло багатьом його однокурсни-
кам уже після війни завершити навчання, оскільки війну вони 
зустріли, закінчивши лише чотири курси, одержати нарешті ди-
пломи. Чимало з них скористалися добрими порадами та підт-
римкою Шури Маринича, як вони його називали, при вирішенні 
й інших найрізноманітніших проблем. Кожен із цієї когорти 
пройшов життєвий шлях гідно, даючи приклад для нас, їх наща-
дків, та й не лише для нас.  

Думаю, що відчуття такого особливого географічного бра-
терства значною мірою вплинуло на вибір багатьма з нас своєї 
професії, утвердження особливого духу людських відносин на 
географічному факультеті нашого університету, який, сподіва-
юсь, збережуть та зміцнять наступні покоління викладачів та 
студентів. У всякому разі, наша старша донька, відчуваючи цей 
дух, без вагань після закінчення ліцею міжнародних відносин 
обрала саме географічний факультет, кафедру геоморфології, 
успішно здобула освіту й нині плідно реалізує свої знання, що 
сталося, переконаний, не без делікатного спрямування її життє-
вого шляху особисто Олександром Мефодійовичем.  

Без його потужного поштовху, коли він без прелюдій під час 
чергової зустрічі поставив переді мною вимогу за два місяці 
нарешті завершити підготовку та покласти йому на стіл дисер-
тацію, навряд чи і я самостійно вийшов би на її захист. Знаю, що 
я не один, хто відчув на собі силу та величезне значення таких 
його поштовхів. 

Плин життя невблаганно зменшував кількість учасників зу-
стрічей однокурсників О. М. Маринича, і тоді він запропонував 
проводити такі зустрічі за участю дітей та онуків, таким чином 
забезпечуючи формування та зміцнення зв'язків поколінь, які 
ми, нащадки цієї славної когорти, намагаємося належно зберіга-
ти та підтримувати. 

Прикладів консолідуючої ролі Олександра Мефодійовича в гео-
графічній, та й не лише географічній, спільності можна було б на-
вести ще чимало. Серед них – відродження та розгортання діяль-
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ності в Україні географічного товариства, яке він гідно очолював 
понад 30 років, розвиток комплексних географічних досліджень, 
які поєднували представників усіх напрямів географічної науки з 
усіх регіонів. Йдеться, зокрема, про забезпечення підготовки фу-
ндаментального, усім добре відомого видання з детальною, досі 
неперевершеною характеристикою фізико-географічного району-
вання нашої держави, яким користуються не лише науковці, а 
й проектанти та інші практики й дотепер, організація робіт із 
географічного опису України, результати яких опубліковано в 
численних, уже класичних багатотомних виданнях, із ландшаф-
тного картографування, розроблення конструктивних засад 
природокористування. Видатною подією стало видання атла-
су "Природные условия и естественные ресурсы УССР", рівень 
якого важко було перевищити. 

Спрямування великих колективів науковців географів, пред-
ставників суміжних галузей знань на досягнення спільних цілей 
на всіх етапах життєвого шляху для О. М. Маринича стало пок-
ликанням. Працюючи проректором Київського університету 
ім. Т. Г. Шевченка, він ініціював створення в Києві клубу прорек-
торів вищих навчальних закладів. Періодичне проведення їх нефо-
рмальних зібрань дозволило значно поліпшити взаємодію вищих 
навчальних закладів столиці при вирішенні спільних проблем, в 
організації навчального процесу, а також посприяти науковому 
забезпеченню комплексного розвитку міста.  

Свого часу мені випала можливість брати безпосередньо участь 
у підготовці "Географічної енциклопедії України", як то кажуть, 
зблизька спостерігати за тим, як Олександр Мефодійович – ініціа-
тор та головний редактор – організовував цю роботу. Від незмінно 
засвідчував при цьому свою професійність, системність, наукову 
принциповість, послідовність, націленість на кінцевий результат і 
разом із тим – толерантне, делікатне ставлення до різних позицій 
науковців і фахівців. Це було особливо важливо, адже статті готу-
вались часом дуже непрості, енциклопедичного рівня, до того ж 
фактично на ентузіазмі, майже безоплатно, що також мало вра-
ховуватись і цінуватись. Ним утверджувались виважені, профе-
сійні відносини з усіма поважними науковцями, які працюють у 
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різних науках, із керівниками високих державних органів, зок-
рема й з тодішнім головою Держкомітету з охорони природи 
Д. Й. Проценко, яка, не будучи географом, маючи величезну заван-
таженість у діяльності як член уряду, депутат Верховної Ради, під 
впливом Олександра Мефодійовича глибоко пройнялась географі-
чними проблемами, постійно особисто брала активну участь у за-
сіданнях редколегії, працювала над текстом статей енциклопедії, 
врешті – підтримала створення первинної організації Географічно-
го товариства в Держкомітеті, стала постійним учасником від уря-
ду в роботі кількох з'їздів Українського географічного товариства.  

Усі члени редколегії цієї енциклопедії добре попрацювали. 
Вийшло прекрасне 3-томне видання. Фактично це була перша те-
матична енциклопедія в Україні і в її підготовці О. М. Маринич 
відіграв визначальну роль. При цьому хотілося б зазначити, що 
значною мірою досягнення позитивного результату було забезпе-
чено прекрасним колективом географічної редакції видавництва 
"Українська радянська енциклопедія", яку тривалий час очолювала 
Є. І. Стеценко. Підтримці діяльності цього високопрофесійного 
колективу О. М. Маринич приділяв постійну увагу, і коли редакція 
була розформована, запросив Євгенію Іванівну до участі у ство-
ренні та роботи в "Українському географічному журналі", Інститу-
ті географії НАН України з тим, щоб хоч таким чином зберегти 
напрацьований досвід і творчий потенціал.  

Факти красномовно свідчать про глибоку й всебічну ерудицію 
Олександра Мефодійовича, його дар бачити перспективу, чітко 
визначати пріоритети, знаходити спільну мову з кожним, перекон-
ливими аргументами робити однодумцями всіх тих, хто здатен 
зробити щось добре для географії. Такі якості можуть бути прита-
манними лише натхненній, творчій, самовідданій, чесній людині.  

Особливо хотів би наголосити на видатній ролі О. М. Марини-
ча в забезпеченні підготовки та видання Національного атласу 
України. Ця ідея висловлювалась уже давно, однак перспектива її 
реалізації весь час була досить проблематичною. Саме в бесідах 
та дискусіях з О. М. Мариничем, за участю професорів Р. І. Сосси, 
Л. Г. Руденка, П. Г. Шищенка та інших провідних географів, пред-
ставників інших наук було врешті чітко сформульовано основні 
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принципи підготовки такого атласу, його особливості та відміннос-
ті від інших картографічних видань, структуру, узгоджено чимало 
спірних питань, підготовлено відповідний указ, який, не впевне-
ний, що міг би відбутися і був би швидко підписаний Президентом 
України Л. Д. Кучмою, якби не дієва підтримка цієї ідеї його помі-
чником, а тепер – академіком НАН України В. М. Литвином. 

Багато дискусій ми провели з О. М. Мариничем, розробляю-
чи проект відповідної державної програми із забезпечення під-
готовки та видання Національного атласу України, готуючи йо-
го на розгляд уряду.  

Олександр Мефодійович незмінно виступав як мудрий, деліка-
тний диригент усіх дискусій, які виникали при цьому, модератор 
узгодження карт, розв'язання різноманітних суперечностей, при 
цьому зовсім не претендуючи на формальне лідерство. Хоча реа-
льно він ним був, і за його життя це визнавали всі. Йому вдавалося 
це завдяки глибокому усвідомленню основних принципів, поло-
жень усього комплексу географічних наук, суспільної значущості 
географії та шляхів утвердження її ролі в житті держави, свідомос-
ті людей, дякуючи його життєвому досвіду, здатності знаходити 
переконливі слова для консолідації думок і зусиль дуже багатьох 
учених та інших фахівців. 

Останні роки життя ми з ним особливо тісно спілкувались, час-
то разом із професором С. Ю. Бортником, долею якого О. М. Ма-
ринич постійно опікувався, покладаючи на нього та всю його 
прекрасну родину великі надії. Я розумів потребу Олександ-
ра Мефодійовича у спілкуванні, і сам прагнув якомога частіше 
відвідувати його, майже щодня, з тим, щоб підтримати, обмінятися 
думками з найрізноманітніших питань, поділитись міркуваннями, 
планами, оперативно допомогти йому у вирішенні його проблем.  

Під час цих зустрічей він незмінно був готовий до творчої 
розмови не лише з географічних питань, давав слушні, дійсно 
мудрі поради, обґрунтовуючи їх численними прикладами різно-
манітних життєвих ситуацій, цікавих подій, які мали місце в 
житті держави, Київського університету, який він завжди вва-
жав своїм рідним домом, незалежно від того, де працював. Адже 
тут пройшла більша частина його життя, тут він сформувався як 
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учений, керівник, громадський діяч, тут працювала його кохана 
дружина Є. В. Сафонова, навчались сини та онуки. Університет 
для нього завжди був уособленням чогось особливо величного, 
найціннішого. І тому він за щонайменшої можливості бував у рід-
ному університеті, віддаючи йому свою шану й мудрість, тісно 
співпрацював із його керівниками, викладачами, радою ветеранів. 
Думаю, що визнанням такого особливого зв'язку та ролі Олекса-
ндра Мефодійовича в житті університету стало й проведення 
прощання з ним саме в червоному корпусі його рідного універ-
ситету. Завдяки підтримці університету, його ректора академіка 
Л. В. Губерського і ця книга вийшла у світ.  

Олександр Мефодійович мав напрочуд добру пам'ять. Він до 
останнього не забував щонайменші подробиці багатьох подій. При 
цьому вражала його делікатність, виваженість в оцінках. Він зав-
жди поважно висловлювався про всіх колег, своїх вихованців, дру-
зів. Якщо ж хтось учинив, на його думку, не дуже коректно, то, 
оцінюючи це, він міг із певними акцентами м'яко пожартувати, 
висловити жаль, що так сталося, або просто промовчати, припини-
ти на певний час спілкування з відповідною особою, розраховую-
чи, що розумні люди його належно зрозуміють. 

Предметом особливої уваги Олександра Мефодійовича були 
питання, пов'язані з академічним Інститутом географії, його ство-
ренням та перспективами розвитку. І це не випадково, адже 
багатьом уже давно було зрозуміло значення, необхідність 
створення та розгортання діяльності у складі Академії наук 
спеціалізованого науково-дослідного інституту. Саме тому зна-
чну частину свого життя, авторитет у географічних колах на 
загальноукраїнському та інших рівнях, досвід роботи в держав-
них органах, добрі відносини з багатьма керівниками він разом з 
академіком М. М. Паламарчуком, іншими видатними особистос-
тями багато років докладав для того, щоб в Україні врешті було 
створено академічний Інститут географії.  

Щоб привернути увагу відповідних державних органів, Акаде-
мії наук до географії, її ролі в суспільстві, науковому пізнанні на-
вколишнього світу, не випадково, з ініціативи та завдячуючи вели-
чезній організаторській роботі Олександра Мефодійовича в Києві 
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за участю багатьох поважних учених, державних діячів було успі-
шно проведено два з дев'яти з'їздів Географічного товарист-
ва СРСР. Їх найбільш авторитетні делегати зустрічалися з керівни-
цтвом Української держави, Академії наук, наголошуючи при 
цьому на важливості розвитку географічних досліджень, створення 
для цього відповідного наукового академічного інституту. 

Докладені зусилля привели до очікуваного результату лише в 
1991 р., після здобуття Україною незалежності. Олександр Мефо-
дійович завжди покладав великі надії на Інститут географії як 
центр формування та консолідації географічної думки, роз-
витку фундаментальних досліджень, робив усе можливе для 
утвердження свого дітища, працюючи радником дирекції май-
же до останніх днів.  

На останньому з'їзді Українського географічного товариства, 
який проводився в березні 2008 р. у Києві, Олександр Мефодійо-
вич за станом здоров'я вже не зміг бути особисто. Незважаючи на 
це, він продовжував невтомно думати про проблеми, завдання, 
майбутнє географії, нашого товариства. Саме у процесі обговорен-
ня проекту ухвали з'їзду він висловив та обґрунтував пропозицію 
щодо необхідності підготовки багатотомного видання "Географія 
України", сподіваючись таким чином знову ж таки згуртувати на-
вколо цього стратегічного завдання географів України, спрямувати 
їх на системне узагальнення наявної інформації, виконання додат-
кових наукових досліджень, підготовку у співпраці із сучасними 
корифеями нової генерації українських географів. Хочеться 
сподіватися, що настане час, коли цей підтриманий з'їздом запо-
віт Олександра Мефодійовича українські географи все ж таки 
належно виконають, що мало б дуже важливе значення як для 
географії, так і всього суспільства.  

Не можу не сказати й про особливу теплоту його ставлення до 
дружини, синів, усіх своїх близьких, у чому я неодноразово перес-
відчувався. Це завжди було непоказово, але безмежно відповідаль-
но, з глибокою працею в душі, заінтересованим ставленням до долі 
кожного з них. Після втрати дружини, синів усе тепло його душі 
він віддав онуку Олександру, який гідно виправдовує сподівання 
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свого діда, онучці та правнучці, яку він особисто готував до вступ-
ного екзамену з географії, не довіряючи цю відповідальну справу 
іншим і щиро вболіваючи за її майбутнє. 

Думаю, що ця особлива атмосфера взаємної поваги і любові, 
інтелігентності, а також високої національної самосвідомості, 
глибокої поваги до всього українського – мови, культури, істо-
рії, традицій, які панували в родині, давала сили, наснагу Олек-
сандру Мефодійовичу для невтомної багаторічної творчої, нау-
кової праці, державної та громадської діяльності на благо 
України і має бути прикладом для всіх.  

Квартира О. М. Маринича завжди відрізнялась гостинніс-
тю. Як Патріарх серед географів, і не лише серед них, він до 
останнього зберігав традиції, запрошував додому з нагоди 
різноманітних подій своїх друзів, колег, серед яких можна 
було зустріти багатьох відомих у державі особистостей, зок-
рема й академіка П. Т. Тронька, Героя України, колишнього 
багаторічного заступника Голови Ради Міністрів УРСР, з яким 
у Олександра Мефодійовича давно склалася особливо щира 
й надійна дружба, що лише зміцнилася за часів його роботи в 
уряді на посаді міністра освіти. Вони разом відновлювали в 
Україні Спілку краєзнавців, почесним членом якої О. М. Ма-
ринич потім був одностайно обраний на її з'їзді, обговорювали 
та вирішували чимало непростих завдань. Часто у нього вдома 
на зібраннях бували інші державні діячі, письменники, колиш-
ні проректори, ветерани університету, більшість провідних 
географів, і не лише з України. 

Не можу не відзначити і таку рису Олександра Мефодійовича, 
як мужність. Як тільки прийшла війна, він одразу, не роздумуючи, 
став на захист Вітчизни у складі університетського формування. 
Тяжке поранення під час оборони Києва в Пирогові, яке загрожу-
вало втратою ноги, вдалося перемогти не лише завдяки майстерно-
сті та наполегливості лікарів, які домагались кращого протягом 
майже року, а й мужності фронтовика. Хоча наслідки цього пора-
нення давалися взнаки все життя, особливо в останній період. Піс-
ля одужання, як тільки зміг, із незламною вірою в мирне майбутнє, 
він одразу звернувся за місцем розташування госпіталю до Казан-
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ського університету для закінчення здобуття географічної освіти, 
успішно склав екзамени, що дозволило вступити до аспірантури, 
однак за покликом сумління знову пішов до війська. Саме там, в 
архіві Казанського університету і вдалося відшукати оригінали 
таких цікавих документів О. М. Маринича, як його атестат про 
середню освіту, студентський квиток із Київського університету, 
посвідчення про відрядження до Чернівецької області для прохо-
дження переддипломної виробничої практики, на якому стоїть по-
значка про прибуття на місце 21 червня 1941 р., інші документи, за 
надання яких для цього видання хотілося б щиро подякувати ка-
занським географам. 

Не просто складалося життя О. М. Маринича під час трудової 
діяльності, особливо на посаді міністра. Він чимало розповідав про 
цю непросту, однак дуже творчу і відповідальну роботу. Завдання 
його полягало насамперед у забезпеченні досягнення в Україні в 
максимально стислі терміни повного охоплення середньою осві-
тою всіх дітей шкільного віку, будівництва необхідної для цього 
кількості шкіл, розширення підготовки вчителів, підвищення ква-
ліфікації керівників навчальних закладів, запровадження їх систе-
матичного навчання тощо. При цьому він намагався виважено ста-
витися до всіх проблем, гідно виконуючи покладені на нього 
службові обов'язки, не втрачаючи людяність, незмінно виявляючи 
хоча й вимогливе, але доброзичливе ставлення до людей, про що 
свідчать відгуки його колег по міністерству, з якими мені неодно-
разово доводилось зустрічатись.  

Не зламався Олександр Мефодійович і коли втратив дружину, 
синів, багатьох родичів, продовжуючи невтомно працювати. Спи-
раючись на підтримку близьких, своїх вихованців, він боровся за 
життя до останнього, постійно розмірковуючи при цьому про май-
бутнє, яке має тривати й після нього. 

У кожного, хто працював з Олександром Мефодійовичем, 
спілкувався з ним, без сумніву, склалися власні враження про 
нього. З часом залишається лише визначальне. У моїй пам'яті 
О. М. Маринич буде саме таким: як глибоко порядна, потужна й 
красива людина, дійсно Патріарх, безмежно відданий географіч-
ному братству, науці вчений, державний і громадський діяч, Учи-
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тель із великої літери, генератор стратегічних ідей і консолідатор 
зусиль колег для їх реалізації. Він щиро любив і поважав людей, 
і це відчували всі, хто мав честь із ним спілкуватись. 

Думаю, що серед українських географів, якщо бути максималь-
но об'єктивним, навряд чи знайдеться інша особа, яка за життя до-
сягла такого статусу та авторитету в суспільстві, серед людей, яка 
зробила так багато для розвитку науки, освіти, багатьох інших 
сфер, врешті – утвердження України у світі як високорозвиненої, 
авторитетної держави.  

Хотілося б, щоб добре ім'я О. М. Маринича було збережено в 
пам'яті всіх тих, кому він дав путівку в життя, хто знав його, в умах 
наступних поколінь наших співвітчизників, насамперед майбутніх 
географів та освітян, а також гідно увічнено та продовжено в тих 
справах, які ним започатковувались та реалізовувались. 

 
 
 

 



 

 186

Олійник Я. Б. 
 

НАШ ЛЮБИМИЙ УЧИТЕЛЬ 
 

днією з видатних постатей географічної науки і освіти ХХ 
і початку ХХІ ст. є член-кореспондент Національної ака-

демії наук України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки, доктор географіч-
них наук, професор Олександр Мефодійович Маринич. Ця людина 
була багатогранною – вчений, педагог, державний та громадський 
діяч. Однак саме педагогічна діяльність завжди посідала в його 
житті особливе місце.  

Розпочавши у 1937 р. навчання на геолого-географічному факу-
льтеті Київського університету, він став людиною того покоління, 
у долю якого увірвалась велика війна, значною мірою сформував-
ши особливу мудрість, життєві принципи представників цього по-
коління, більшість з яких неухильно сповідували ці принципи до 
кінця свого земного буття. 

Олександр Мефодійович брав активну участь у бойових діях на 
Південно-Західному фронті, в обороні Києва, під час якої отримав 
тяжке поранення. Майже рік лікувався у шпиталі в м. Казані, по 
завершенню якого в 1942 р. у Казанському університеті успішно 
склав державні іспити та отримав диплом про вищу освіту як геог-
раф-геоморфолог.  

У післявоєнний період він, повернувшись після демобілізації 
до м. Києва, професійно зростав у Київському університеті. На-
уковим керівником його кандидатської дисертації був видатний 
учений, геолог, державний діяч, академік, ректор університету 
В. Г. Бондарчук. У рідному університеті Олександр Мефодійович 
пройшов шлях від асистента до доктора географічних наук, профе-
сора, завідувача кафедри фізичної географії, декана географічного 
факультету, а згодом – проректора університету з навчальної робо-
ти, міністра освіти. 

Незалежно від посад О. М. Маринич завжди був доступний 
для людей, щиро переймався їхніми справами, проблемами, не-
змінно давав мудрі поради, ділився своїм багатим життєвим до-
свідом і тому став любимим Учителем для дуже багатьох, на-
самперед географів.  

О 
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Я особисто отримав від нього чимало уроків добра, мудрості, 
відповідальності за справу, за людей, педагогічної майстерності та 
послідовності в науковому пошуку.  

Хоча з науковим доробком Олександра Мефодійовича я озна-
йомився ще в студентські роки, навчаючись на географічному 
факультеті столичного університету, проте наше особисте 
знайомство відбулося вже в 1979 р., коли я працював у Відді-
ленні географії Інституту геофізики АН України. Впродовж 
1979–1989 рр. О. М. Маринич очолював це Відділення. Для мене 
він був не лише керівником, а й видатним педагогом, наставни-
ком. Спочатку я спілкувався з ним як учений секретар відділу 
теоретичних проблем економічної географії, а потім – як декан 
географічного факультету університету. 

Останнім часом дедалі частіше пригадую наші досить тривалі й 
незмінно плідні розмови. О. М. Маринич полюбляв спілкуватися 
на різні теми, плавно переходячи від однієї до іншої, ніби то мір-
куючи голос. Особливо його цікавили сучасні проблеми географі-
чної науки, можливі напрями її подальшого розвитку. Він завжди 
думав про майбутнє, про консолідацію географів для спрямування 
їх на вирішення особливо відповідальних завдань. Ми часто диску-
тували з цих питань, обговорювали перспективи розвитку кожної з 
кафедр факультету, роль їх завідувачів, декана, вченої ради факу-
льтету, можливості вирішення кадрових питань, зміцнення потен-
ціалу географічної науки, посилення її конструктивності, чимало 
інших питань. З цих розмов я почерпнув чимало вкрай важливого 
для забезпечення розвитку географії, моєї наукової, педагогічної та 
громадської діяльності. 

Особливу зацікавленість О. М. Маринич виявляв до вступ-
ної компанії, турбуючись таким чином про майбутнє географії. 
Ми разом із ним детально аналізували показники конкурсів, 
географію абітурієнтів, можливі напрями покращення профе-
сійної орієнтації учнів.  

О. М. Маринич часто, майже до остатнього, відвідував універ-
ситет, активно працюючи в його раді ветеранів, а також факультет, 
виступав перед викладачами і студентами. Він легко і невимушено 
встановлював контакт з аудиторією, що переконливо свідчить про 
його високу професійність. Його роздуми про стан та перспективи 
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розвитку географії, розповіді про війну завжди були цікавими, жи-
вими і захоплюючими, часто перетворювались у тривалі й неви-
мушені обговорення.  

Спілкування з Олександром Мефодійовичем стало для мене ве-
ликою школою наукового, педагогічного та громадського зростан-
ня. Він мав власний погляд на різні прояви громадського життя. До 
нього часто зверталися за порадами викладачі, студенти, і він зав-
жди виявляв незмінну повагу до всіх, ніколи не ображав їхньої 
гідності, не принижував зневагою, а навпаки – окрилював, зацікав-
лював науковою проблемою, яка є особливо актуальною і могла б 
об'єднати зусилля багатьох географів, представників усіх її напря-
мів, учених суміжних галузей знань. Його лекції, розповіді завжди 
іскрилися блисками гумору, життєвих парадоксів. 

Великий розум, величезна ерудиція, надзвичайно високий зага-
льний рівень культури поєднувалися в ньому з широкою добро-
тою, скромністю, привітністю, неабиякою працездатністю.  

Усе життя О. М. Маринича було пов'язане з географічним фа-
культетом нашого університету. У пам'ять про нього не так давно 
на факультеті визначена аудиторія, у якій він переважно виступав, 
на вході до неї відкрито меморіальну дошку. Тепер вона носить 
його ім'я. Кращі студенти-магістри природничого напряму отри-
мують стипендію його імені.  

Переконаний, що справи, започатковані О. М. Мариничем, і на-
далі значною мірою визначатимуть перспективи розвитку сучасної 
географічної науки та освіти, а пам'ять про нього, як видатного 
вченого, педагога, любимого Вчителя, завжди залишиться в серцях 
його вдячних учнів. 
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Олиферов А. Н. 
 
КАК А. М. МАРИНИЧ ПОМОГАЛ ГЕОГРАФАМ 

ПОЛУЧИТЬ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА НАУК 
 

лен-корреспондент НАН Украины А. М. Маринич более 
30 лет был председателем специализированного совета 

по защите докторских и кандидатских диссертаций. За эти годы 
в совете защитилось немало географов, получивших дипломы 
о высшей квалификации. 

А. М. Маринича отличал строгий научный подход к качест-
ву докторских диссертаций и одновременно доброжелатель-
ность по отношению к соискателям. Он очень много помогал и 
мне, хотя вся процедура подготовки работы, процесс обсужде-
ния, защита, утверждение в ВАК шли мучительно трудно. Ду-
маю, что без его поддержки на всех этих этапах я никогда не 
стал бы доктором наук. 

Хочу вспомнить все, что он сделал для меня в этот нелегкий и 
достаточно долгий период. До работы в университете я восемь 
лет проработал на Крымской горно-лесной опытной станции, где 
разрабатывал противоэрозионные и противоселевые мероприятия 
и в частности новый механизированный метод террасирования 
крутых горных склонов под лесные насаждения. 13 лет я был ста-
ршим научным сотрудником отдела карстологии и селей Инсти-
тута минеральных ресурсов. Здесь исследовал селевые потоки в 
Крыму и в Карпатах. Был начальником полевого геологического 
отряда, насчитывающего до 25 человек. Весь полученный огром-
ный фактический материал обобщил, уже работая в университете. 
Коллеги на географическом факультете меня поддержали. Встал 
вопрос о месте защиты. 

Первый, к кому я обратися, был В. Н. Михайлов – председа-
тель спецсовета по гидрологии при МГУ. Он мне отказал, 
сказав, что гидрологии в моей работе мало. Следующим был 
Н. А. Гвоздецкий, председатель спецсовета по физической геогра-
фии при МГУ. Он также отклонил мою работу, так как в ней, по 
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его мнению, было мало характеристик ландшафтов. Далее я обра-
тился к С. С. Воскресенскому, который взял работу для рассмотре-
ния в спецсовете по специальности "Геоморфология". Однако он 
вскоре ушел с должности председателя, а его преемник не стал 
продолжать рассмотрение работы. Я остался ни с чем. 

На мою удачу в Ялте в это время происходил съезд океаноло-
гов, и там я встретился с Александром Мефодиевичем. Он внима-
тельно выслушал меня и пригласил на защиту в спецсовет при 
Секторе географии. Я привез работу в Киев, и А. М. Маринич 
предложил изменить название работы, защищать её по двум спе-
циальностям ("Физическая география" и "Геоморфология"). Я сог-
ласился, и он принял работу к рассмотрению. 

Проблема обсуждения, встречи с оппонентами и другие фор-
мальности длились достаточно долго. Наконец, был определен 
день защиты. Я приехал заранее и узнал, что мой официальный 
оппонент – С. Г. Рустамов из Баку – скончался. Это известие 
меня шокировало. Александр Мефодиевич посоветовал мне об-
ратиться к Л. Г. Онуфриенко в УкрНИИГМИ. Однако Лука Гри-
горьевич отказал мне. Тогда А. М. Маринич сам позвонил ему, 
уговорил быть моим официальным оппонентом, и защита успе-
шно состоялась. При этом меня очень поддержали мои старые 
друзья Г. И. Швебс и Г. П. Миллер. 

Однако на этом мои затруднения не кончились. В ВАК пос-
тупила кляуза, и защита была отменена. А. М. Маринич пред-
ложил создать комиссию по рассмотрению этого вопроса во 
главе с академиком Валерием Ивановичем Беляевым. Была по-
вторная защита, которая тоже прошла с единогласным голосо-
ванием "за", и А. М. Маринич направил все материалы в ВАК. 
Наконец мои мытарства закончились и министр образования 
вручил мне диплом доктора наук. 

Александр Мефодиевич в дальнейшем привлек и меня к делу 
помощи географам в получении степени доктора географических 
наук. По его предложению я был официальным оппонентом при 
защите докторских диссертаций Е. В. Елисеевой "Аналіз і моде-
лювання загальних принципів розвитку екзогенних форм рельє-



 

 191

фу", Е. Д. Гопченко "Максимальный сток с речных водосборов 
(теоретическое обоснование, методика построения и практичес-
кие рекомендации)", А. В. Мельника "Еколого-географічний ана-
ліз Українських Карпат". 

Эти факты красноречиво подтверждают, какую огромную рабо-
ту проделал А. М. Маринич по подготовке в Украине географичес-
ких кадров высшей квалификации, как проявлял он при этом луч-
шие качества ученого, педагога, человека. 
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Панасенко Б. Д. 
 

ПАМ'ЯТІ О. М. МАРИНИЧА 
 

агато часу минуло з того часу, коли ми були щасливи-
ми студентами найкращого і найвідомішого закладу 

вищої освіти України – Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, його географічного факультету, який у 1966 р. 
гостинно прийняв 100 нових випускників шкіл.  

Того року в середніх школах було два випуски (10-го і 11-го 
класів), тому абітурієнтів було багато, у т. ч. й бажаючих вступити 
на цей факультет. Подав документи і я, випускник однієї із сільсь-
ких шкіл на Полтавщині, яку я закінчив зі срібною медаллю (у нас 
на 1-му курсі було 80 медалістів!). Склавши іспит з географії на 
"відмінно", поїхав додому. Перед від'їздом дізнався, що деканом 
факультету є Олександр Мефодійович Маринич. 

Приїхавши додому, я почав пригадувати, де чув це прізвище. 
І згадав. Моя сестра Інна, яка закінчила географічний факультет 
Київського університету в 1961 р., привезла з Києва товсту, з твер-
дою світло-коричневою обкладинкою книгу "Нариси про природу 
Українського Полісся". Її автором був О. М. Маринич.  

На посвяті у студенти ми вперше почули Олександра Мефоді-
йовича Маринича. Він зайшов в аудиторію своєю неповторною, 
трохи схожою на морську, ходою, у розквіті сил, впевнений, енер-
гійний, усміхнений, інтелігентний.  

Коротка яскрава промова. Пам'ятаю, що він говорив про те, 
як важливо почати отримувати знання з перших днів навчання, 
що багато географічних дисциплін на старших курсах спира-
ються на фундаментальні знання, здобуті на перших курсах. 
І ще він говорив про славні традиції географічного факультету, 
які сформовані випускниками всіх років. Сказав і про те, що 
бачить у нас достойне поповнення.  

Географічний факультет Київського університету того часу, ко-
ли ми навчалися, – це провідні вчені та фахівці різних спеціальнос-
тей, велика спільнота, яка об'єдналася для розвитку географічних 
наук в Україні, але, що також дуже важливо, і для того, щоб пере-
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дати нам свої знання, готувати майбутніх географів на високому 
теоретичному і практичному рівнях. Нам поталанило – ми змог-
ли слухати лекції таких корифеїв, як Наталія Борисівна Вернан-
дер, Валентин Петрович Попов, Олексій Тимофійович Діброва 
та ін. За ними по віку йшла група провідних учених на чолі з 
Олександром Мефодійовичем Мариничем. Він був у розквіті 
творчих сил, енергійний, у постійному науковому пошуку. 

Він був деканом, до якого завжди можна було зайти за порадою, 
який розумів студента, намагався йому допомогти, але й суворо 
запитував тих, хто порушував дисципліну. Хоча зустрічі з деканом 
були і нечасті, його вплив на нас був великий. Ми пишалися своїм 
деканом і глибоко його шанували. Розмовляючи в себе в кабінеті зі 
студентами (я був старостою групи зі спеціальності "Географія"), 
він міг сказати викладачу, який хотів терміново до нього зайти: 
"Почекайте, я розмовляю зі студентом". 

За цих умов цілком логічним стало те, що я після 2-го курсу об-
рав спеціальність "Фізична географія" – завідувачем цієї кафедри 
був Олександр Мефодійович. 

Ми чекали зустрічі з О. М. Мариничем як із викладачем, знаю-
чи від старшокурсників, що лектор він прекрасний. І одного разу 
на 3-му курсі, переписуючи розклад на семестр, ми побачили ря-
док: "Фізична географія України" (професор О. М. Маринич).  

Ми всі прийшли до Олександра Мефодійовича на першу лекцію 
без запізнень. Нас, як тоді пам'ятаю, вразила кількість карт, які ви-
сіли в аудиторії. Фізична, тектонічна, геологічна, четвертинних 
відкладів, кліматична, рослинності та ін. І так було на кожній лек-
ції. Кожна фраза лекції супроводжувалася показом на всіх картах. 
Це вражало. Пізніше професор нам скаже, що при вивченні геог-
рафії необхідно обов'язково користуватися картами як надзвичайно 
багатим джерелом знань і дуже важливим, надійним шляхом роз-
витку географічного мислення, що вивчати природні особливості 
України без детального вивчення спеціальних і тематичних карт 
неможливо, що тільки вони значною мірою сприяють виявленню 
різних закономірностей у прояві, поєднанні та співвідношенні про-
сторово виражених явищ. Він підкреслював, що зіставляючи кілька 
тематичних карт однієї території, ми подумки накладаємо одну 
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карту на іншу в різних поєднаннях, а це сприяє виявленню геогра-
фічних закономірностей. Усе це залишилося в пам'яті і потім для 
багатьох, хто пішов працювати вчителем чи викладачем, стало 
керівництвом до дії, найважливішим методичним прийомом робо-
ти. 

На лекціях Олександр Мефодійович давав можливість записати 
основне і на цьому робив особливий наголос. Але особливо запа-
м'яталася лекція, у якій йшлося про походження назви Чорного 
моря. Олександр Мефодійович дав завдання підготувати інформа-
цію про гіпотези походження назви, але спочатку він повторив, що 
ассірійці та перси називали моря Чорними не за колір води, а тому, 
що природні умови тут суворіші порівняно з південними морями. 
Звідси й виникла назва моря у греків, про яку згадує Еврипід – 
Понтос Мелас ("Чорне море"), потім – Понт Евксинський 
("Гостинне"). У зв'язку з розвитком грецької колонізації узбереж-
жя Чорного моря обидві назви довго існували паралельно. І підка-
зав: подивіться, скільки днів в теплу пору року хмарних, із дощами 
і грозами, коли море дійсно похмуре, чорного кольору (за багато-
річними даними метеостанцій) і чому металеві речі стають темни-
ми, коли їх опустити на глибину.  

Потім разом із професором ми проаналізували наші напрацю-
вання (кількість хмарних днів не перевищує 20 %, сірководень – 
сильний окиснювач, від нього чорніють металеві предмети, але не 
могли через це дати назву всьому морю в давні часи). А потім він 
сказав ще про одну гіпотезу, яка була йому по-людськи близькою. 
А можливо, говорив Олександр Мефодійович, море так назвали 
наші предки, що жили на півдні України, через те, що дуже часто, з 
моря, з чужинцями, з війною приходила біда в їхні оселі і пролива-
лася кров мирних жителів. Скільки років минуло, а так запам'ята-
лося. Пізніше, через багато років у книзі В. Чівіліхіна "Пам'ять" я 
знайшов старослов'янське слово "чормное", що означає "гарне", 
"прекрасне", і згадав про Вчителя. І з'явилася ще одна гіпотеза. Так 
Олександр Мефодійович заохочував нас до творчого пошуку, роз-
вивав у нас здатність шукати, знаходити, відкривати й отримувати 
від цього справжнє задоволення. 
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На зустрічах з нами, фізико-географами, він завжди підкрес-
лював, що природу пізнати дуже нелегко. І скільки сил, часу й 
терпіння потрібно для того, щоб відповісти на її загадки. Здаєть-
ся, після детального вивчення якоїсь території все нібито зрозу-
міло, але дуже швидко знову виникає багато запитань і всі їх 
потрібно вирішувати.  

Він наголошував, що нині романтика пошуку нових земель 
змінилася значно важчими і складнішими пошуками причинно-
наслідкових зв'язків, процесів і явищ, що часто дуже довго до-
водиться шукати відповіді на основне питання "Чому?". Без 
його вирішення географ не може дати науково обґрунтовані 
практичні рекомендації. Загадок у природі дуже багато, і скі-
льки потрібно праці, думок, дискусій, щоб знайти правильну 
відповідь. Адже шлях до істини дуже тернистий. Географ зав-
жди повинен вирішувати рівняння з багатьма невідомими. 
Олександр Мефодійович часто повторював слова Клода Бер-
нара: "Справжня наука вчить нас сумніватися, і при нестачі 
знань – утримуватися". Він хотів, щоб ми відчували радість у 
нескінченному пізнанні природи, у пошуках нелегких відпові-
дей на численні географічні "Чому?". У пошуках, знахідках і є 
найкраща романтика, нехай буденна, але справжня романтика, 
бо велике виростає з буденного – наголошував він. 

Багато залишилося в пам'яті, зокрема щодо участі Олексан-
дра Мефодійовича у Другій світовій війні. Про це він не гово-
рив із нами (як і взагалі про себе особисто), але до Дня Пере-
моги в 1968 р. на факультеті був оформлений стенд "Вони 
воювали за Батьківщину", а там – фотографія Олександра Мефо- 
дійовича – він у військовій формі. Тепер я думаю про те, як бага-
то ми втратили, що не змогли "розговорити" Олександра Мефо- 
дійовича на цю тему і скільки б ми дізналися цікавого. Але нічо-
го не повернеш!  

А потім були зустрічі, хоча й нечасті, в Інституті географії, 
на Днях географа із випускниками минулих років. І завжди Оле-
ксандр Мефодійович знаходив хвилину, щоб поцікавитися, як пра-
цюється на викладацькій ниві (адже саме з його ініціативи, коли 
він працював міністром освіти України, відкрилися природничо-
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географічні факультети в педінститутах, у т. ч. й у Вінниці, куди я 
поїхав на роботу і де працюю вже 33-й рік), що зроблено, що напи-
сано, які плани на майбутнє. І так було з багатьма випускниками, 
особливо з тими, хто пов'язав своє життя з географією, займався 
науковою і викладацькою роботою. Він завжди думав про молодь 
у науці, про випускників географічного факультету, допомагав їм 
здолати труднощі, сприяв науковому становленню. 

Давно минули студентські роки. Але пам'ять про Вчителя жива. 
Перефразовуючи І. Ньютона, можна сказати: "Якщо ми, випускни-
ки геофаку, чогось у житті й досягли, то це тому, що ми стояли 
плечах Великих" – таких, як Олександр Мефодійович Маринич. 
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Пащенко В. М. 
 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 
О. М. МАРИНИЧ 

 
ерше наше знайомство з О. М. Мариничем – ще не персо-
ніфіковане, відбулося в сільському магазині "Книги" на 

Чернігівщині: учень 6-го класу уподобав книжку "Українське По-
лісся" з докладною кольоровою картою-вкладкою, на якій було 
позначено і його рідне село – Малу Дівицю. Та карта для автора 
спогадів з того часу особлива, а подія – гарне надбання – запам'я-
талася на все життя. 

Закінчивши школу, той учень вступив на географічний факуль-
тет Київського університету, де О. М. Маринич тоді був деканом. 
На 4-му курсі він читав нам курс "Фізична географія СРСР". Але 
ще з початку студентських років я щороку мав до нього особливу 
справу – доручення мого шкільного вчителя В. П. Постульги спла-
тити його чергові внески члена Географічного товариства. Їх при-
ймав не президент Товариства, але підписи на посвідченні ставив 
саме він, і це запам'яталось. 

Лекції Олександр Мефодійович читав примітно. Значущими 
були показна постать, витримана змістовна мова, виразний погляд 
крізь окуляри в золоченій оправі. Іспит з цієї дисципліни у мене 
приймав І. Й. Любич. А безпосередньо О. М. Мариничу довелося 
складати іспит уже під час вступу до аспірантури.  

З напевно останньої його лекції для нас в аудиторії на Василь-
ківській, 90 залишився яскравий спомин, пов'язаний із вітанням 
О. М. Маринича з призначенням на посаду міністра. Білі хризанте-
ми вручала йому найгарніша наша студентка, статна і вродлива 
Люся Гуляницька. Аплодували й щиро засвідчували шану декано-
ві, проректорові, міністрові всі.  

У роки навчання на факультеті нашими студентськими пробле-
мами переважно опікувалися заступники декана В. М. Юрківський, 
а потім – П. Г. Шищенко, яких усіляко підтримував, опікував 
О. М. Маринич.  

П 
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У 1974 р. у Олександра Мефодійовича було місце в аспіра-
нтурі в Секторі географії АН УРСР. Викладачі факультету 
рекомендували до вступу О. В. Никончука: О. В. Поривкіна і 
Н. П. Сирота по-материнськи переконували його, що з нього 
вийде прекрасний викладач. Наші добрі наставниці не помили-
лися: О. В. Никончук став заслуженим учителем України, але 
від вступу до аспірантури він відмовився.  

В аспірантуру до О. М. Маринича тоді вступав автор цих спога-
дів. Тему аспірантського дослідження отримав модну на той час, 
але складну своєю емпіричністю, яка потребувала використання 
приладів та виконання великої кількості вимірювань – "Геофізична 
характеристика ландшафтних комплексів Українського Приазов'я". 
Складність була і в тому, що експериментальні дослідження в 
доволі великому регіоні можна було виконати лише в напівста-
ціонарному режимі, "циркулюючи" поміж ключовими ділянка-
ми – в теплу пору на велосипеді, а взимку громадським транс-
портом і на попутках. 

Місцем зустрічей із науковим керівником був кабінет мініст-
ра освіти на Карла Маркса (тепер Городецького). Своїми візита-
ми керівникові я не докучав – з'являвся через один чи два місяці, 
а в літню пору й набагато рідше. Часом у приймальні бачився з 
П. Г. Шищенком, тоді віце-президентом, ученим секретарем 
Географічного товариства. Пам'ятаю його запитання, зокрема, 
чи вже написав я службові розділи. Тоді я вирішив, що у мене 
таких не буде, що кожен розділ має бути по-своєму цільовим, 
тобто спеціальним.  

Олександр Мефодійович, попри свою велику зайнятість, був 
доступним, завжди уважно слухав аспіранта, давав слушні наста-
нови й поради щодо складових і прийомів наукових досліджень.  

Зокрема, пригадую формування списку літератури для опра-
цювання під час підготовки дисертації, критичний перегляд 
його О. М. Мариничем. То була окрема, чітко регламентована 
процедура, мистецтво продуманості й дипломатії в науці. У ви-
правлених ним списках не було істотних пропусків, а тим біль-
ше промахів. Якось зауважив щодо мого посилання на праці 
ґрунтознавця Г. Махова і застеріг: цей автор репресований, по-
силання на нього зараз не бажані.  
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Значну допомогу в моїх наукових пошуках як у студентські, 
так і аспірантські роки та й пізніше мені надавав професор 
І. М. Рослий, якого я й досі часто згадую з великою повагою 
та вдячністю. 

Два з половиною роки поля – 320 км щодекади по периметру 
в поєднанні з копіткою інструментальною роботою в урочищах 
Велико-Анадоля, Кам'яних Могил і Хомутівського степу – ре-
зультувалися наповненим змістом експериментальної глави ди-
сертації з назвою затвердженої теми. На опрацювання чотирьох 
інших глав, уже не емпіричних, самостійно осмислених, пішло 
ще півтора роки. І в лютому 1979 р. всі зусилля увінчались не-
сподіваним ейфорійним відчуттям завершеної праці, зведеної 
в єдине логічне ціле. Передруковані тексти подав Олександ-
ру Мефодійовичу. Його вторгнення як наукового керівника в 
підготовлену роботу були мінімальними, творча свобода аспіра-
нта в ході виконання завдань – цілковита, а тому на виході пос-
тали не лише дисертація, а ще й готовність виконавця до пода-
льшої самостійної наукової творчості. Принаймні для мене 
такими були наслідки научень і свобод керівника.  

Особливо продуктивними були результати читання текстів 
Олександром Мефодійовичем: там практично не було виправлень, 
але на сторінках виднілись підкреслення, які треба було самотужки 
розшифрувати, а зміст виправити. Схоже, що саме це найбільше 
спонукало до розвитку власної думки, сприяло самостійній роботі. 
Ті скупі редагування тепер можу розцінювати як найдалекогляд-
ніші, найпродуктивніші, принаймні для мене. Бо маю вже досвід 
того, як найретельніші – вже мої власні – керівникові редагу-
вання з виправленнями слів, речень і думок не завжди належно 
сприймаються авторами, а нерідко залишаються поза конструкти-
вною увагою здобувача. 

Навесні 1979 р. в кабінеті керівника Відділення географії 
О. М. Маринич, П. Г. Шищенко і я схвалили уточнену назву моєї 
дисертаційної роботи: "Генетичний аналіз степових геокомплек-
сів". У травні відбувся попередній захист, а наприкінці вересня – 
остаточний, в один день із захистом С. І. Кукурудзи, науковим ке-
рівником якого був К. І. Геренчук. Моїми офіційними опонентами 
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були К. І. Геренчук і П. Г. Шищенко, а опонентами Семена Ілліча – 
М. А. Солнцев, давній, іще аспірантський друг Каленика Івановича 
і Н. П. Сирота. Дисертація С. І. Кукурудзи була присвячена серед-
ньомасштабному картографуванню ландшафтів і мала потужні 
результати – як теоретико-методичний, так і регіональний – першу 
в Україні детальну, прекрасно оформлену обласну карту ландшаф-
тів Волині в масштабі 1 : 200 000. Семен Ілліч в усьому і завжди 
був відповідальним і надійним, а надто – у виконанні дисерта-
ційного дослідження. 

У 1982 р. минало 10 років випуску нашого курсу. На весняній 
зустрічі географів був присутній Олександр Мефодійович. Пого-
дившись виступити перед нашим курсом, він зазначив, що не дуже 
нас пам'ятає, але один із студентів цього курсу був його аспіран-
том, уже захистився, тепер працює з ним і тому може схвально 
відгукнутися про нього як про перспективного науковця. Чути про 
себе таке приязне авторитетне слово було, звичайно, приємно. 
Олександр Мефодійович зажди по-батьківськи підтримував 
молодь, її бажання та готовність до наукових пошуків. 

Після кандидатського захисту у мене склалися теплі стосун-
ки з Калеником Івановичем Геренчуком. Олександр Мефодійович 
знав про те і прихильно зважав на ті стосунки. В усі приїзди 
К. І. Геренчука до Києва ми з ним зустрічалися і спілкувались, 
нерідко в кабінеті О. М. Маринича, куди Каленик Іванович 
найперше заходив по приїзді. Олександр Мефодійович запро-
шував мене до себе, але не для доручення, а для зустрічі з ви-
соким гостем зі Львова. То були пам'ятні, цікаві й змістовні 
бесіди, хоч і проходили вони не без певного мого напруження: 
дистанцію між зеленим кандидатом і поважними метрами я 
відчував і сам намагався її витримувати. 

Значними і плідними були результати колективного проекту з 
підготовки і видання серії монографій "Природа Української РСР". 
Участь спільно з Олександром Мефодійовичем та Петром Григо-
ровичем Шищенком у роботі над томом "Ландшафти і фізико-
географічне районування" була для мене дуже повчальною і відпо-
відальною. Пізніше вона переросла у тривале опрацювання карти 
фізико-географічного районування України в масштабі 1 : 750 000. 
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Керував проектом зі створення карти О. М. Маринич, а основними 
виконавцями були Г. О. Пархоменко і я. У "Мапі-ЛТД" карту дове-
ли до видавничого оригіналу, але видати готову карту, на жаль, 
завадив брак коштів. 

Після захисту мною докторської дисертації в березні 1992 р. бу-
ла дуже продуктивна робота з О. М. Мариничем як з відповідаль-
ним редактором моєї монографії в ході її підготовки до видання. 
Олександр Мефодійович дуже уважно редагував рукопис, давав 
слушні, конструктивні поради. Зокрема, запропонував розділити 
велику об'єктну главу на два окремі розділи з тим, щоб уникнути 
зайвого ускладнення структури викладу. Виокремлення глави, 
присвяченої явищам земної реальності, геореалам, явно напрошу-
валося. Монографія, видана вже кризового 1993 р., побачила світ 
завдяки фінансовій підтримці з президії Академії наук Украї-
ни. Її забезпечив В. В. Волошин. 

Схоже, що ця теоретична робота справила значне враження на 
О. М. Маринича і в один свій день народження, міркуючи вголос 
про те, що б він змінив у своєму житті, якби це можна було, він 
сказав, що в науці приділив би пильнішу увагу проблемам теорії та 
методології географії. Хотілося б сподіватись, що сучасні провідні 
українські географи з належною увагою поставляться до цього та й 
багатьох інших завдань, на важливості та актуальності яких наго-
лошував О. М. Маринич. 

На той же період серію колективних монографій із проблем 
конструктивної географії, підготовлених ученими з Києва та Оде-
си (а з авторів – О. М. Маринича, М. І. Щербаня, П. Г. Шищенка, 
Г. О. Пархоменко, Л. Г. Руденка, М. М. Паламарчука, І. О. Гор- 
ленко, Г. І. Швебса) було висунуто на здобуття Державної премії 
України в галузі науки і техніки. Олександр Мефодійович тоді час-
то залучав мене до написання і редагування різноманітних від-
повідальних обґрунтувань. Так було при поданні кандидатури 
Л. Г. Руденка на обрання його член-кореспондентом Академії, як і 
при цьому висуванні на Державну премію України. Необхідно бу-
ло розкрити і обґрунтувати змістовну наукову цілісність, теорети-
ко-методологічну єдність, регіональну взаємодоповнюваність та 
перспективну конструктивність комплексних за своїм змістом, 
але доволі різних книг – двох природничо-географічних, соціа-
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льно-економічно-географічної, картографічної та прогнозно-
географічної. Прочитавши підготовлений мною науковий панегі-
рик тій серії книг, Олександр Мефодійович високо оцінив його та 
щиро подякував за виконану роботу. Для мене то була добра школа 
участі у виконанні особливо відповідальних завдань, за яку завжди 
буду вдячний своєму науковому керівникові. 

На завершення згадаю ще один приклад роботи О. М. Марини-
ча зі своїми вихованцями. Йдеться про Ю. Г. Тютюнника. Значною 
мірою завдяки підтримці Олександра Мефодійовича він виріс у 
нерядового, дуже творчого і продуктивного науковця, доктора гео-
графічних наук, професора. Ліхенолог і геохімік-ландшафто- 
знавець, філософ і культуролог, Ю. Г. Тютюнник має талановиті 
наукові монографії у кожній із згаданих іпостасей. Приємно від-
значити, що у 2014 р. Ю. Г. Тютюнник поповнив список учнів 
О. М. Маринича, які були удостоєні Державної премії України в 
галузі науки і техніки. І ще одна його чеснота: принциповість. 
Саме ця людська риса, досить рідкісна тепер, свого часу спонукала 
Ю. Г. Тютюнника виступити в пресі на захист наукового керівни-
ка, коли проти нього з'явилися безпідставні публікації в газетах.  

Думаю, що і цей приклад переконливо свідчить про те, наскіль-
ки уважно, відповідально і виважено Олександр Мефодійович 
ставився до зміцнення кадрового потенціалу географії, підбору 
аспірантів, докторантів, до роботи з ними, формування їх профе-
сійності, наукової та громадянської позиції. 
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Петлін В. М. 
 

ЗУСТРІЧІ З ВІДОМИМ ГЕОГРАФОМ 
 

 Олександром Мефодійовичем Мариничем доля зводила 
мене багато разів, але три зустрічі найістотніше вплину-

ли на формування мого ландшафтознавчого й конструктивно-
географічного бачення. 

Уперше це відбулося в 1980 р., коли Чорногірський географіч-
ний стаціонар Львівського університету (де я робив перші спроби 
організувати ландшафтознавчі дослідження) ще перебував у пошу-
ках дослідницької методики, де на фоні традиційних точкових, 
переважно мікрокліматичних, досліджень уже розроблялися та 
апробовувалися методи мікроландшафтного профілювання й пло-
щинного дослідження геофізичних полів. У самий розпал пошуко-
вих експериментів Гаврило Петрович Міллер привіз на стаціонар 
Олександра Мефодійовича Маринича. Загалом це був його улюб-
лений прийом досягнення нашої мети з тим, щоб, використовуючи 
значний досвід відомих географів, забезпечити Чорногірському 
стаціонару можливість інтеграції їх знань і навіть певних ідей. То-
му на нашому стаціонарі в різний час побували такі відомі геогра-
фи, як А. А. Краукліс, О. Г. Топчієв, Н. Л. Беручашвілі, М. І. Ми-
хайлов, В. С. Преображенський, І. І. Мамай та багато інших. 

Олександр Мефодійович на той час активно працював у царині 
ландшафтознавства (переважно ландшафтного районування) й 
намагався упорядкувати наявну ландшафтознавчу інформацію 
щодо просторово-часового виявлення та функціонування ландша-
фтних систем. Тим самим інтереси нашого стаціонару й відомого 
географа багато в чому перетиналися. 

Пошуковий характер стаціонарних досліджень, застосуван-
ня значної кількості вимірювальної апаратури, її нетрадиційне 
розташування в межах виділів елементарних ландшафтних 
утворень – фацій явно сприймались О. М. Мариничем із ціка-
вістю. Особливо це стосувалося попереднього опрацювання 
отриманого експериментального матеріалу, де вже тоді форму-
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валися уявлення про внутрішньофаціальну статичну й функці-
ональну структури, механізми їх формування, неоднозначність 
трактування ландшафтних меж тощо. 

Прихильнику чіткого підтвердження висновків достатньою 
(ймовірною) кількістю емпіричного матеріалу, Олександру Мефо-
дійовичу імпонувала значна кількість даних, які нами аналізува-
лись. Водночас він закликав не робити занадто поспішних рево-
люційних висновків: "Кожен новий висновок повинен бути 
перевірений і переперевірений, тільки тоді він може бути пред-
ставлений як теоретичне узагальнення". Інша справа, формуван-
ня гіпотетичних положень, які дають можливість проектувати 
й розгортати нові дослідження та одержувати нові дані. Тут 
відомий учений не поступався молодому напору науковців 
стаціонару. Висунуті ним гіпотетичні ідеї щодо ланцюгових 
горизонтальних взаємозв'язків (як внутрішньосистемних, так і 
міжсистемних), просторового незбігу функціональних станів 
ландшафтних систем з їх природними межами тощо були нами 
успішно досліджені на Чорногірському географічному стаціона-
рі й отримали блискуче підтвердження. 

На прохання Г. П. Міллера Олександр Мефодійович брав 
участь у обговоренні й корегуванні перспективної програми дослі-
джень стаціонару. За його допомогою були визначені пріоритетні 
напрями роботи, такі як: дослідження механізмів формування вну-
трішньофаціальної структури; закономірності формування функці-
онального середовища елементарних ландшафтних систем; дослі-
дження сутності й функціональної ролі ландшафтних меж тощо. 
Тим самим, Олександра Мефодійовича Маринича з повним правом 
можна зараховувати до науковців, які сприяли розвитку наукових 
експериментальних ландшафтознавчих досліджень Чорногірського 
географічного стаціонару Львівського національного університету. 

Друга зустріч, яка значно сприяла розвитку напрямів моїх 
ландшафтознавчих і конструктивно-географічних пошуків, відбу-
лась у Львові в середині 90-х рр. З Олександром Мефодійовичем 
ми кілька годин мандрували львівськими вулицями, дискутуючи 
про сучасні ландшафтознавчі дослідження та зв'язок їх із констру-
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ктивно-географічними напрацюваннями. Відомий географ на той 
час уже був автором кількох праць із конструктивно-географічної 
тематики й тому мав переконання в тісному їх взаємозв'язку з пер-
спективами ландшафтознавчих досліджень. Більше того, саме їх 
він вважав науковим підґрунтям конструктивної географії. 

Саме щодо трактування поняття "конструктивна географія" у 
нас виникли досить гострі дискусії. Олександр Мефодійович вва-
жав, що це напрям географічних досліджень, метою яких є вияв-
лення нових можливостей цілеспрямованого конструювання геог-
рафічного середовища в інтересах розвитку продуктивних сил і 
повного задоволення потреб суспільства, оптимізації взаємодії су-
спільства й природи в умовах науково-технічної революції. Цей 
напрям повинен передбачати розроблення загального ходу вирі-
шення географічних завдань, створення власних теоретичних мо-
делей, формування наукових уявлень і концепцій пізнання законо-
мірностей природно-антропогенних систем, участь у створенні 
техніко-економічних обґрунтувань значних народногосподарських 
проектів та вироблення прогнозів можливих критичних ситуацій. 

Таке трактування конструктивної географії явно у стилі 
І. П. Герасимова мене насторожувало. Що означає "цілеспря-
моване конструювання географічного середовища" і "повне 
задоволення потреб суспільства"? Тобто цілеспрямоване з ме-
тою повного задоволення потреб? 

Бачилося, що цілеспрямованість повинна передбачати максима-
льно можливе узгодження суспільної діяльності з наявними зако-
номірностями природного середовища, насамперед із просторово-
часовим функціонуванням ландшафтних систем, що експлуату-
ються, та їх ландшафтного оточення. Щодо задоволення потреб 
суспільства, то воно, на моє переконання, повинно також обмежу-
ватися відповідним потенціалом тих самих ландшафтних систем, 
величиною можливих навантажень на них. 

Тобто "танцювати" необхідно від усебічного пізнання закономі-
рно сформованих властивостей природної організації. У такому 
разі конструктивну географію скоріше необхідно розуміти як нау-
ковий напрям, що вивчає конструктивні основи планування приро-
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дно-господарських територіальних систем на основі закономірнос-
тей просторово-часової організації експлуатованих природних те-
риторіальних єдностей у спонтанному та антропогенно модифіко-
ваному режимах функціонування. Ґрунтуватися він повинен на 
конструктивному підході щодо вивчення природних територіаль-
них систем, а як методологічну базу використовувати екологічні 
наукові напрацювання і методи. 

Олександр Мефодійович був за, водночас він абсолютно пере-
конливо довів, що сучасний стан розвитку ландшафтознавства не 
дозволяє в необхідному обсязі сприяти розвитку такого географіч-
ного напряму, оскільки у нього залишаються незрозумілими знач-
ний відсоток природно-організаційних закономірностей (меха- 
нізмів), насамперед на елементарному фаціальному рівні. 
Тому конструктивна географія вимушена спиратися на традицій-
но-географічні підходи, переважно описового характеру, ландшаф-
тознавство ж при цьому повинно забезпечувати більш-менш адек-
ватну екстраполяцію різноманітних показників – як природних, так 
і антропогенно викликаних у просторі. 

Ця дискусія з відомим географом не тільки започаткувала мої 
дослідження в напрямі накреслених ним проблем (які стали осно-
вою докторської дисертації), а й мала неочікуване продовження на 
географічному з'їзді в Чернівцях. 

Загалом здатність побачити найсуттєвіше, виокремити необхід-
ні напрями досліджень, накреслити перспективу була притаманна 
географу О. М. Мариничу в повному обсязі. Це не лише наслідок 
значного досвіду географічної дослідницької роботи, а й риса не-
пересічного наукового таланту. 

На з'їзді Географічного товариства України, що проходив у Чер- 
нівцях, О. М. Маринич виступив із ґрунтовною доповіддю, прис-
вяченою стану й перспективам розвитку конструктивної географії. 
Підготувавши подібну доповідь, я неочікувано виявився в його 
опонентах, оскільки намагався довести, що методичною основою 
конструктивної географії мають бути відповідні напрацювання, 
насамперед відомими математиками (Гілберт, Лоренцен, Марков, 
Колмогоров) конструктивного методу. 
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Дискусія з цього приводу відбулася не в Чернівцях, а згодом 
у кабінеті Олександра Мефодійовича в Інституті географії 
НАН України. 

О. М. Маринич не відкидав можливості застосування конс-
труктивних напрацювань відомих математичних шкіл у геогра-
фії, більше того, він був згідний із тим, що саме вчення про 
конструкти (моделі), й не лише математичні, повинні бути 
одним із стовпів, на яких будується вся конструктивно-геогра- 
фічна наука. Водночас відомий географ доволі толерантно, але 
переконливо доводив, що все ж таки конструктивно-географічні 
напрацювання передусім повинні розглядати прикладні пробле-
ми, вирішення яких може забезпечити спирання на досягнення 
сучасного ландшафтознавства.  

Достатньо несподіваним для нього було моє звертання до про-
блеми розбіжності генеральної мети, за якою функціонують у часі 
та просторі природа й суспільство. Природні системи всією мор-
фологічною та ієрархічною складністю – від ландшафтних фацій і 
до ландшафтної сфери загалом – спрямовані на забезпечення гар-
монійного співіснування (гармонійного розвитку). Людське суспі-
льство ж головною (генеральною) метою розвитку реально має 
забезпечення максимального задоволення власних потреб. Явно 
вимальовується не менш генеральна суперечність. У такій ситуації 
постає питання про роль саме конструктивної географії. Чи повин-
на вона спрямовувати зусилля на досягнення суспільної мети, чи, 
як усе ж таки природнича наука, стати на бік природи? 

Олександр Мефодійович вважав, що ці дві суперечливі мети 
необхідно в межах конструктивно-географічного напряму прими-
рити, тобто забезпечити природі її гармонійне існування й водно-
час максимально задовольнити потреби суспільства. Тобто довес-
ти, що друга мета без вирішення першої є нездійсненною. 

За такого підходу найперше постає завдання всебічного пі-
знання законів, закономірностей, принципів, залежностей, які 
забезпечують гармонійне співіснування природних територіаль-
них систем усіх рівнів організації – від локального до глобаль-
ного. І вже на основі них здійснювати конструювання суспільної 
діяльності в природі. 
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Тим самим ми знайшли спільну платформу, на якій може й по-
винна розвиватися конструктивна географія. При цьому О. М. Ма-
ринич, неочікувано для мене, виокремив нагальне завдання розви-
тку географії – необхідність появи такої узагальнювальної праці, як 
теоретичне ландшафтознавство, а можливо й більш загальної – 
теоретичної географії в сучасному її трактуванні. 

Олександру Мефодійовичу було загалом притаманне системне, 
узагальнювальне мислення. Мене він часто дивував глибиною під-
ходів до розв'язання не лише суто географічних, а й загальноноос-
ферних проблем. При цьому дійсно великий учений чітко бачив у 
них провідну роль саме конструктивної географії. 
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Петренко О. М. 
 

СПОГАДИ ВДЯЧНОГО УЧНЯ 
 

ільш як 50 років тому, будучи студентом 3-го курсу геог-
рафічного факультету Київського державного університе-

ту ім. Т. Г. Шевченка, я став учнем Олександра Мефодійовича Ма-
ринича, який на той час завідував кафедрою фізичної географії, 
а потім був деканом. З того часу моє навчання постійно "зами-
калося" на Олександрі Мефодійовичу – лекції, практичні занят-
тя, польові практики, курсові роботи, робота в науковому студе-
нтському товаристві і, нарешті, – дипломна робота, керівником 
якої був О. М. Маринич. 

У 1960 р. О. М. Маринич із доцентом М. І. Глібком із робочим 
візитом відвідали Попільнянський район Житомирської області – 
ґрунтознавчу експедицію, загін якої очолював мій перший настав-
ник із ландшафтно-ґрунтознавчих досліджень та керівник моєї 
польової практики В. Т. Гриневецький. У тривалих польових мар-
шрутах мене вражала не лише глибина знань Олександра Мефоді-
йовича з геоморфології, четвертинної геології, фізичної географії, 
ґрунтознавства, але й простота та доступність у спілкуванні вчено-
го, декана факультету з інженерами загону і з нами – студентами-
практикантами. 

У 1961 р. О. М. Маринич направив мене на тривалу переддип-
ломну практику на Придеснянське плато – до Придеснянської сто-
кової станції (з базою в с. Покошичі тодішнього Понорницького р-
ну Чернігівської області). Виконання дипломної роботи проходило 
у спілкуванні з науковим керівником, який двічі уважно прочитав 
рукопис. До цього часу залишилося особливе враження від широти 
його наукового мислення, знань, досвіду та вміння бачити важливе 
і змістовне в наукових роботах, а також відмічати недоліки й дава-
ти чіткі вказівки щодо їх виправлення. 

Особливо вдячний Олександру Мефодійовичу за підтримку під 
час підготовки кандидатської роботи, яку я захистив у 1985 р. 

Моя сім'я – це географічна династія: дружина – географ, вчите-
лька географії з 45-річним стажем, теж учениця О. М. Маринича; 
дві дочки – географи, молодша – кандидат економічних наук, ста-
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рша – висококваліфікований економіст; зять – доктор географі-
чних наук. Становленням їх та долею О. М. Маринич завжди 
цікавився, і я ніколи не забуду його підтримку в скрутні та скла-
дні часи нашого життя і роботи. 

Як старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства 
Інституту географії НАН України останні 30 років я постійно кон-
тактував з Олександром Мефодійовичем і як з керівником Відді-
лення географії та завідувачем відділу ландшафтознавства, і як із 
радником при дирекції Інституту географії, однак завжди – як із 
провідним географом України, як зі своїм учителем.  

Особливо складною та значущою була моя співпраця з 
О. М. Мариничем в останні роки, під час роботи зі створення блоку 
карт "Ландшафти та фізико-географічне районування" до Націона-
льного атласу України, виданого в 2007 р. Ці роки, на жаль, були 
для Олександра Мефодійовича трагічними: він втратив дружину і 
обох синів. Мужньо переносив мій учитель втрати найближчих 
людей, лише зрідка ділячись зі мною своїм душевним болем, оскі-
льки я знав його сім'ю. 

До морального страждання додалось різке загострення фронто-
вого поранення, яке в останній рік життя майже позбавило Олекса-
ндра Мефодійовича можливості без сторонньої допомоги пересу-
ватися за межі квартири. Тому всі, хто мав ділові, наукові та 
особисті стосунки з О. М. Мариничем, з його дозволу переносили 
це спілкування в його домашній кабінет.  

Я багато часу провів у цьому кабінеті, часто – до пізнього вечо-
ра, працюючи над ландшафтними картами, науковими статтями та 
звітами. Саме завдяки розуму, глибині наукового мислення, вели-
кому творчому досвіду Олександра Мефодійовича і за його безпо-
середньою участю було створено, зокрема, природничий блок 
Національного атласу України. Неодноразово я переконувався в 
логічності й правильності пропозицій О. М. Маринича щодо окре-
мих назв, термінів, змісту, навіть структури окремих складових 
цього блоку. Наприклад, він обґрунтував необхідність виділення в 
Україні четвертої природної зони – широколистяних лісів, і чітко 
визначив просторове положення цієї зони на картах, відредагував 
до належної чіткості зміст легенд карт, пояснювальних текстів, 
умовних позначень і т. п. 
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У моєму науковому доробку назавжди залишилися наукові пра-
ці та десять опублікованих різномасштабних карт ландшафтів і 
фізико-географічного районування України, виконані під керівни-
цтвом та у співавторстві з Олександром Мефодійовичем та з трьо-
ма іншими колегами-географами. 

Великий Учений, Велика Людина, незабутній Учитель, вете-
ран Другої світової війни – таким був Олександр Мефодійович 
МАРИНИЧ, таким він і залишається в нашій пам'яті. 

Вічна йому пам'ять та вдячність! 
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Пістун М. Д. 
 

ОЛЕКСАНДР МЕФОДІЙОВИЧ – 
МІЙ "ВІЧНИЙ" ДЕКАН... 

 
еографічній громадськості в Україні та й за її межами доб-
ре відомі заслуги член-кореспондента НАН України, про-

фесора, колишнього міністра освіти, організатора вищої географіч-
ної освіти, науковця широкого профілю, громадського діяча, мобі-
льної та доброзичливої людини, який по-батьківськи допоміг бага-
тьом у визначенні життєвого шляху, вирішенні різноманітних 
проблем, насамперед на ниві розвитку географічної науки. 

Тому я дозволю собі коротко зупинитися на деяких конкретних 
прикладах такої допомоги протягом багатьох років.  

До появи на географічному факультеті Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка, я в 1955 р. із відзнакою закінчив 
географічний факультет Львівського державного університету 
ім. І. Я. Франка по кафедрі економічної географії і протягом чоти-
рьох років за направленням учителював у школах м. Острога, що 
на Рівненщині. Із них два останні роки був аспірантом-заочником 
Київського університету, а з середини жовтня 1959 р. був переве-
дений на стаціонарне дворічне навчання. На заочному відділенні 
моїм науковим керівником був доцент І. Ф. Мукомель, а на стаціо-
нарі – доктор географічних наук, професор О. Т. Діброва. 

При цьому я знав, що деканом географічного факультету є до-
цент О. М. Маринич, який на той час перебував у докторантурі. 
Успішний захист ним докторської дисертації в Московському 
державному університеті ім. М. В. Ломоносова для мене, спочатку 
як аспіранта, а потім і як викладача, став прикладом ставлення до 
своїх обов'язків, до своєї науки з її пізнавально-конструктивними 
можливостями. А запрошення мене на банкетний вечір, присвяче-
ний присвоєнню Олександру Мефодійовичу звання доктора геог-
рафічних наук, на якому були присутні ректор Київського універ-
ситету І. Т. Швець, декани деяких факультетів, інші викладачі 
географічного факультету, ще більш зміцнили мої бажання напо-
легливо надалі працювати.  

Г 
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Паралельно з виконанням обов'язків аспіранта я активно долу-
чився до громадського життя факультету, їздив зі студентами на 
збір врожаю, працював на виборчій дільниці, ходив двічі на тиж-
день до спортзалу грати за факультет у волейбол разом із команда-
ми викладачів різних факультетів.  

Однак це не заважало моїй науковій діяльності. Мені було на-
дано двомісячне відрядження для ознайомлення з господарською 
діяльністю у Волинській та Рівненській областях та збирання ста-
тистичної інформації. Таким чином факультет, його керівництво 
дбало про професійне зростання аспірантів, забезпечення високого 
рівня проведення та обґрунтованості їхніх наукових досліджень. 

Ще до завершення строку аспірантури за запрошенням декана 
та кафедри економічної географії я з вересня 1961 р. зайняв згідно з 
державним направленням вакантну посаду в. о. доцента (фактично 
асистента) і розпочав читати курси з економічної географії зарубі-
жної Азії та географії сільського господарства. Олександр Мефоді-
йович знаходив час побувати на моїх лекціях, був присутнім на 
прийомі мною вступного іспиту з географії, предметно цікавився 
станом готовності моєї кандидатської дисертації. Цими питаннями 
також предметно опікувалася наша кафедра, навіть побувавши на 
моєму робочому місці в гуртожитку. 

Після успішного захисту кандидатської дисертації у грудні 
1961 р. на тему "Географія виробництва технічних культур Волин-
ської та Ровенської областей" та отримання диплома, я за пропози-
цією О. М. Маринича, як голови вченої ради із захисту дисертацій, 
замінив на посаді її вченого секретаря професора Н. Б. Вернандер.  

Вчена рада факультету тоді приймала дисертації з усіх напрямів 
розвитку географічної науки, тому засідала досить часто. Всі мате-
ріали згідно із встановленими вимогами готувалися тоді на факу-
льтеті і контролювалися методистом наукової частини університе-
ту. Загалом у комплексній, а потім – у спеціалізованих радах я 
пропрацював понад три десятиліття, обіймаючи посади секретаря, 
заступника голови та голови ради із захисту кандидатських та док-
торських дисертацій. Жодного зауваження з боку всесоюзного, а 
потім – українського ВАКів не було, чому незмінно сприяла допо-
мога, яка завжди делікатно і мудро надавалась О. М. Мариничем. 
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У ці роки велику роль у житті факультету і його працівників 
відігравали громадські організації та їх органи. Серед їх керівни-
ків слід назвати А. І. Ланька, Ф. М. Мачихіна, В. І. Ромушкевич, 
Б. П. Сергієнка, Ю. Л. Грубріна, Е. Т. Палієнка та ін. Я теж двічі 
обирався до складу їх керівних органів, очолював профбюро. Гро-
мадська діяльність значною мірою сприяла моєму зростанню як 
науковця, викладача, обранню на посади, одержанню квартири, 
відрядженням до зарубіжних країн. 

Головним ініціатором мого довгострокового стажування в 
Загребському університеті тодішньої Югославії знову ж таки був 
декан географічного факультету О. М. Маринич, який разом із 
проректором із міжнародних відносин Г. М. Цвєтковим "вибороли" 
в союзному Міністерстві вищої освіти таку можливість. Я протя-
гом дев'яти місяців 1967/1968 навчального року відвідав із дослід-
ницькою, географічною метою всі шість союзних республік у 
Югославії, вивчив діяльність восьми агроіндустріальних комбі-
натів, побував на заняттях викладачів низки закладів вищої осві-
ти, а в Хорватії – на уроках географії у різних типах шкіл, зібрав 
відповідний матеріал для докторської дисертації, придбав і при-
віз навчальні посібники з географії, звичайно, насамперед з еко-
номічної географії. Таким та іншим чином в університеті виро-
щували, плекали молоді кадри.  

Після повернення з Югославії Олександр Мефодійович запро-
понував мені посаду заступника декана географічного факультету, 
але я вибачився і попросився в докторантуру на посаду старшого 
наукового співробітника. Ця можливість була реалізована в 1972 р. 
Популяризувати югославський досвід з утворення аграрно-
індустріальних комбінатів у нашій країні я не наважився, а про-
блеми функціонування аграрно-територіальних комплексів я уза-
гальнив із використанням вітчизняного матеріалу чотирьох облас-
тей (Житомирської, Київської, Черкаської та Чернігівської), у 
1975 р. захистив докторську дисертацію, що дозволило протягом 
наступних 23 років завідувати в університеті кафедрою економіч-
ної та соціальної географії. 

Матеріали стажування були узагальнені також у спільній публі-
кації з Олександром Мефодійовичем – "Географічна наука в уні-
верситетах Югославії" (1970), у статті "Аграрна географія в Юго-
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славії" (1970), в окремих статтях до "Географічної енциклопедії 
України", при читанні лекцій студентам-міжнародникам, славістам 
філологічного факультету, вчителям географії, зокрема, у постій-
ному лекторії, який було організовано Географічним товариством. 

Будучи деканом, Олександр Мефодійович доручав мені обов'я-
зки голови предметної екзаменаційної комісії на вступних іспитах, 
а також виступи на телебаченні з приводу вимог до абітурієнтів на 
вступних іспитах із географії. 

Він, будучи відповідальним редактором "Географічної енцик-
лопедії України" і член-кореспондентом НАН України, довірив 
мені обов'язки члена редколегії енциклопедії (1989–1993), що дало 
змогу підготувати, опублікувати та прорецензувати низку нових 
статей економіко-географічного змісту. 

Як президент Українського географічного товариства, він реко-
мендував мене спочатку заступником, а потім багаторічним голо-
вою ревізійної комісії Товариства, при цьому я став ще й членом 
ревізійної комісії союзного Географічного товариства, відповіда-
льним за Україну та Молдавію. 

Олександр Мефодійович як голова першої експертної ради ВАК 
запросив і мене до цієї ради, завжди дослухався до моїх міркувань 
щодо оцінки дисертацій економіко-географічного змісту, незмінно 
був уважним до думок інших колег. 

Будучи вже проректором із навчальної роботи Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка і міністром освіти, 
він постійно цікавився справами географічного факультету, 
завжди був учасником щорічного свята Дня географа, активно 
ділився своїми думками і спогадами, давав корисні пропозиції 
та висловлював аргументовані зауваження щодо тих чи інших 
подій, виступів колег. 

При цьому не можу не згадати і про ситуацію, яка склалася у 
зв'язку з перспективами розвитку академічного Сектору геогра-
фії наприкінці 70-х рр. Тодішній керівник установи професор 
А. П. Золовський заявив про своє бажання залишити цю посаду. 
Це питання обговорювалось досить довго. У цій ситуації акаде-
мік М. М. Паламарчук звернувся до президента Академії наук 
Б. Є. Патона з пропозицією заслухати мою доповідь, як доктора 
географічних наук, про стан географії в Україні. Пропозиція 
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була підтримана, у присутності академіків Б. Є. Патона, В. І. Тре- 
філова, К. М. Ситника, О. М. Алимова та інших членів Академії 
я зробив таку доповідь.  

Серед перспективних завдань обговорювалися й питання утво-
рення окремого інституту географії, його функціональної та кадро-
вої структури. За підсумками проведеного засідання Борис Євге-
нович запропонував мені перейти на роботу до Академії наук. 
Я попросив дозволу подумати й вирішити це питання по закінчен-
ню семестру. Потім за пропозицією М. В. Багрова у мене відбулася 
з ним зустріч, на якій я дізнався, що керівником майбутнього 
Інституту очевидно має стати Олександр Мефодійович Маринич, 
але поки що він не може залишити роботу в Міністерстві освіти. 
Я побажав якнайшвидшого такого переходу. Згодом дійсно Олек-
сандр Мефодійович очолив Сектор географії і зробив усе необхід-
не для створення на його базі Інституту географії. Я ж продовжу-
вав працювати в університеті. Академія чекала на повернення 
О. М. Маринича до наукової діяльності, і не тільки її керівники та 
рядові працівники, а й усі географи раділи, коли це відбулося. 

Згодом, коли у 2003 р. мені виповнилося 70 років і на підставі 
чинного тоді Статуту Київського університету я був звільнений із 
посади професора кафедри економічної та соціальної географії, то 
саме О. М. Маринич (вже будучи радником дирекції) запросив 
мене на роботу до Інституту географії. Цю ідею підтримав і дирек-
тор Л. Г. Руденко, який зарахував мене на посаду провідного нау-
кового співробітника. На цій посаді я мав можливість творчо 
попрацювати до кінця серпня 2008 р., за що я щиро вдячний 
керівництву Інституту. 

У ці роки Олександр Мефодійович, будучи вже в літах, незмін-
но приходив на засідання вченої ради Інституту, коли розглядалися 
підсумки роботи відділів, активно і критично брав участь в обгово-
ренні кадрових та інших важливих питань. Традиційно він узяв 
участь і в роботі чергового IX з'їзду Українського географічного 
товариства в Чернівцях у 2004 р. 

З 1 вересня 2008 р. я за підтримки нового ректора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка академіка 
Л. В. Губерського повернувся на роботу на кафедру економі-
чної та соціальної географії. 



 

 217

Підсумовуючи, хотів би підкреслити, що, незважаючи на пос-
тійну зайнятість як у Київському університеті, в міністерстві, так і 
в Академії наук, Олександр Мефодійович завжди був уважною 
людиною, цікавим співрозмовником і оповідачем, любив пожарту-
вати, розповісти свіженький анекдот, за всякої погоди відвідував 
футбольні матчі, бував у студентських гуртожитках, не забував 
привітати колег із родинними святами та подіями. 

На мою думку, життєвий і творчий шлях Олександра Мефо-
дійовича Маринича як людини з державним мисленням, широ-
ким науково-політичним і культурним поглядом на світ, є щас-
ливим і епохальним етапом для розвитку географічної освіти і 
науки як на географічному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, так і в Національній ака-
демії наук України, у цілому в Україні. 
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Приліпко А. С. 
 

ЗГАДУЮЧИ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ 
 

асто я згадую роки мого навчання в Київському держав-
ному університеті ім. Т. Г. Шевченка, на геолого-геогра- 

фічному факультеті, до якого я вступив у 1937 р. Там я зустрівся 
з хорошими людьми, які стали нашими викладачами, сокурсника-
ми, прийшовши здобувати знання. Серед наших першокурсників 
був і Олександр Маринич.  

Багато з нас були із провінції, із сіл. Київ зустрів нас доброзич-
ливо своїми вкрай привітними мешканцями, широкими, зеленими 
вулицями, гарними будинками, чудовими парками і скверами, мо-
гутнім Дніпром. В університеті потурбувалися насамперед про 
забезпечення нас житлом. Тим, кому не дісталося місця в гуртожи-
тку, було надано квартири "на кутках". Василь Гончар, Яків Лебідь 
і я одержали квартиру на Глибочиці, що на Поділі. 

Господарі квартири прийняли нас привітно, показали маленьку 
кімнатку, де стояло троє ліжок, заправлених постіллю. Квартирою 
ми були задоволені, але кожного ранку доводилося рано прокида-
тися й долати пішки кілька кілометрів до червоного корпусу уні-
верситету, а ввечері так само повертатися додому. Проте ми жод-
ного разу не запізнилися на заняття. На 2-му курсі майже всіх 
студентів забезпечили гуртожитком. Ми перебралися на Повітроф-
лотський проспект, у новозбудований гуртожиток – добре облад-
наний, мебльований, із кімнатами на чотирьох. На заняття звідти 
ми вже їздили трамваєм – "вісімкою".  

Більшість студентів жили на стипендію. Щоб поліпшити наше 
харчування, у коридорах університету працювали буфети, де мож-
на було дешево поснідати. Я брав традиційно вінегрет, хліб і чай, 
інколи ще булочку. Обідали в університетській їдальні, а вечеряли 
в гуртожитку. 

Час, коли ми навчалися на 3–4-му курсах, був тривожний, на-
пружений: у Європі вже йшла війна. Матеріальний стан студентів 
погіршав, багато з нас залишилися без стипендій – дехто пішов 
працювати вечорами, частина пішла з університету.  

Ч 
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Однак в цілому студентське життя йшло своїм шляхом: ми від-
відували лекції, практичні заняття, працювали в читальних залах, 
брали участь у роботі гуртків, займалися спортом, ходили в кіно й 
дуже чекали відкриття нового стадіону, де мав відбутися матч між 
командами "Динамо" (Київ) та ЦСКА (Москва). Це мало статися 
22 червня 1941 р. Але війна прийшла і до нас. 

У цей час після закінчення навчання на 4-му курсі ми готува-
лися до виробничої практики відповідно до нашої спеціалізації, 
яку обрали на 3-му курсі. На її вибір великий вплив справили ле-
кції наших викладачів, які були видатними вченими, серед яких 
академіки К. Г. Воблий, В. Г. Бондарчук, Д. К. Зеров, професори 
І. К. Половко, М. К. Шматко, К. П. Пяртлі. Я обрав економічну 
географію. Наша група мала проходити виробничу практику в 
Кіровоградській області. Наркоматом шляхів сполучення нам було 
доручено вивчити вантажопотоки на дорогах цієї області. Керував 
підготовкою нашої групи до виконання цього завдання відповіда-
льний представник наркомату, що безумовно свідчило про серйоз-
не ставлення до роботи зі студентами, майбутніми фахівцями, які 
скоро мали прийти на виробництво.  

Однак виїхати до Кіровограду залізницею вже було немож-
ливо – розпочалась війна. Вирішили їхати пароплавом Дніпром до 
пристані, що недалеко від Чигирина, до нього вже мали добиратися 
пішки. Навряд чи ми тоді усвідомлювали всю серйозність ситуації. 
У Чигирині нас затримала міліція і до Кіровограду не пропустили. 
Щоб з'ясувати, як бути далі, керівник поїхав до Кіровограду, а сту-
дентів розмістили по хатах. Чекаючи керівника, ми знайомилися з 
містом, річкою Тясмин. Вранці 3 липня ми почули виступ керівни-
ка держави – це була його перша промова від початку війни. Не 
дочекавшись свого керівника практики, ми повернулися до Києва, 
де вже на другий день були направлені на спорудження окопів. Так 
для нас починалась ця дійсно Велика Вітчизняна війна. 

Я все життя пишаюся тим, що навчався у славному Шевченко-
вому університеті, згадую його червоний корпус, 117 аудиторію, 
у якій ми слухали лекції вже згаданих та й багатьох інших наших 
викладачів. Я пишаюся й тим, що навчався разом із такими 
добрими людьми, як О. Маринич, М. Щербань, Б. Шульженко, 
І. Олещенко, Л. Корецький, В. Гончар, А. Гаврилюк, В. Кошнерук, 
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Ю. Войтович, В. Скаржинський, М. Сідушов, Г. Макаренко, 
С. Зельдіс, П. Селін, О. Ярмак, Н. Снесарєва, М. Лабзіна, 
М. Кожуріна, Р. Черняк, М. Кузьменко, Л. Гуляєва, К. Гаркавенко. 

На жаль, багато з них уже пішли з життя. Серед них і наш доб-
рий друг, хороший, щирий товариш Олександр Мефодійович Ма-
ринич. Він добре вчився, був завжди доброзичливим, готовим до-
помогти за потреби кожному, був хорошим організатором, брав 
активну участь у студентському житті, любив спорт, особливо фу-
тбол. Ми часто обговорювали з ним футбольні матчі, а вболівали 
разом за київське "Динамо". 

Хочу пригадати кілька життєвих епізодів, пов'язаних із ним. 
Олександр був невибагливий до побуту. На практиках доводи-
лося ночувати за будь-якої погоди в полі, у лісі, бували напівго-
лодні, але він завжди почував нормально і поводив себе гідно 
незалежно від умов. Після 2-го курсу (1939 р.) у нас була велика 
ознайомча практика: їхали пароплавом до Каховки, потім марш-
рутом Каховка – Асканія-Нова – Бахчисарай – Ай-Петрі – Алуп-
ка – Одеса – Київ. Ми знайомились із природою, життям людей. 
Як майбутній геоморфолог, О. Маринич дуже цікавився різно-
манітними формами рельєфу, завжди намагався докопатися до 
сутності природних процесів та явищ.  

Перехід через гори навчив нас, як треба ходити і поводити себе 
в горах, адже більшість із нас раніше ніколи не бували в таких міс-
цях. З Ай-Петрі ми прийшли в Алупку, де влаштувалися на ночів-
лю на даху одного з готелів. Увечері О. Маринич, М. Сідушов і я 
пішли вечеряти в чайхану. Повечеряли добре, встали та й пішли. 
І в дорозі до готелю раптом згадали, що не розрахувалися за їжу! 
Одностайно вирішили повернутися. Знайшли офіціанта й вибачи-
лися, що так сталося. Офіціант дуже здивувався: у його практиці це 
було вперше. На запитання, хто ми, – відповіли, що студенти Київ-
ського університету. Повернувшись до готелю, вклалися спати. 
А над нами – така краса: південне небо, усіяне зорями, десь хлю-
поче море… Під ранок пішов дощ і добре промочив нас. 
А О. Маринич жартує: "Тримайтеся, хлопці, ми ж географи!". Так 
ми не тільки пізнавали, а й вчились поважати та любити природу, 
відчувати свою відповідальність за неї, за свою Вітчизну. 
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Пригадується мені й такий курйозний випадок, який закінчився 
благополучно. Це було в 1947 р. Після демобілізації я приїхав до 
Києва, щоб вирішити питання щодо завершення мого навчання в 
університеті, одержання диплома. Справа в тому, що я не міг ра-
ніше, як це вдалося іншим, закінчити навчання, оскільки був тяж-
ко поранений у легені й довго лікувався. У Києві одразу зустрівся 
з нашим однокурсником Михайлом Щербанем, порадились і він 
запропонував мені переночувати в гуртожитку на Володимирсь-
кій гірці, де була кімната О. Маринича, а у Михайла був від неї 
ключ. Олександр у той час поїхав із дружиною до Львова. На 
другий день, коли я повернувся до гуртожитку, біля дверей кім-
нати побачив О. Маринича із дружиною. Я відчував себе вкрай 
незручно і, подякувавши за притулок, зібрався йти. Але Олек-
сандр заспокоїв мене й наполіг на тому, щоб я поснідав із ними. 
Взагалі О. Маринич завжди був дуже гостинним і вважав абсолю-
тно природним, що його товариш скористався можливістю пере-
ночувати в його кімнаті. 

Наші життєві шляхи ще багато разів перетиналися, Олександр 
Мефодійович докладав чимало зусиль для того, щоб наше геогра-
фічне братство постійно зміцнювалось. Десь у 1965 чи 1966 р., 
якось ідучи вулицею, зустрів О. Маринича, який дуже поспішав – 
необхідно було терміново написати рецензію на кандидатську 
дисертацію. Каже: "Дисертант Гожик, до речі, – твій земляк". 
Питаю: "А ім'я його не Петро?" – "Петро". "Так це ж мій учень!" – 
кажу. Пізніше, зустрічаючись, ми завжди згадували Петра Феодо-
сійовича Гожика, який потім став академіком, директором акаде-
мічного інституту і в мене склалося враження, що О. М. Маринич 
його дуже поважав. 

Олександр Маринич, без перебільшення, був непересічною лю-
диною. Дякуючи своєму таланту та наполегливій праці, він досяг 
значних успіхів як учений, викладач, державний і громадський 
діяч. Він завідував кафедрою, був деканом факультету, міністром 
освіти, депутатом Верховної Ради та, незважаючи на це, залишився 
відкритим, привітним до друзів, завжди радо зустрічав, допомагав 
порадами і ділом. Не раз питав у мене, чи не потрібна якась допо-
мога, запрошував до себе. Одного разу, їдучи до Криму, я перено-
чував на вокзалі в Києві. Олександр дізнався про це й добре "вичи-
тав" за те, що я не прийшов до нього додому. 
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Можна багато сказати хорошого про наш курс географів 
(1937–1941). Він дав країні п'ятьох докторів наук (О. Маринич, 
М. Щербань, Л. Корецький, Ю. Войтович, Є. Скалінський), 
кілька кандидатів наук (І. Олещенко, О. Ярмак, Г. Макаренко, 
І. Кугукало). Ті, хто не пішов у науку, теж чесно виконали свій 
обов'язок перед Батьківщиною. Більшість із них працювали вчите-
лями, зокрема близькі друзі О. Маринича – Василь Гончар, який 
працював завучем кілька десятків років у Чапаївській середній 
школі на Черкащині, та Афанасій Гаврилюк, який багато років 
працював директором школи. 

Пролетіли роки, як злякані птахи. Ми постаріли, більшість піш-
ли з світу білого, залишивши по собі світлу пам'ять. Хто знає нас, 
хай згадає добрим словом. 
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Руденко В. П. 
 

СМІЛИВИЙ КРОК 
 

ригадується уже далекий 1981 р., коли мені, аспіранту 
Чернівецького університету, пощастило вперше особисто 

зустрітись і познайомитися з вельмишановним Олександром Мефо- 
дійовичем Мариничем. У березні 1981 р. було оприлюднено пас-
порт спеціальності 11.00.11 – раціональне використання природ-
них ресурсів і охорона природи, одним з основних наукових 
напрямів за якою була "оцінка природно-ресурсного потенціалу 
території". Тема моєї кандидатської дисертації "Природно-
ресурсний потенціал території: методика вивчення і оцінки з ме-
тою оптимізації природокористування (на прикладі Серед- 
нього Придністров'я)" була прямо пов'язана з проблематикою но-
вовідкритої спеціальності. Максим Мартинович Паламарчук як 
голова спеціалізованої ради при Відділенні географії, підпорядко-
ваного на той час Морському гідрофізичному інституту АН УРСР, 
безперечно, за цих умов не міг прийняти до розгляду мою дисер- 
тацію, подану за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціаль-
на географія. Можна було б просто відхилити мою наукову ро-
боту як таку, що не відповідає профілю і шифру спеціальності. 
Однак, з другого боку, станом на березень 1981 р. в країні не 
існувало жодної спеціалізованої ради за спеціальністю 11.00.11. 
Виходило ніби замкнуте коло – і прийняти не можна, і відіслати 
для розгляду нікуди. 

І саме в цей час у справу втрутився О. М. Маринич, який очо-
лював у ті роки Відділення географії. Він порадив керівництву 
ради звернутися до ВАКу з проханням дозволити спеціалізованій 
раді Відділення географії провести разовий захист моєї кандидат-
ської дисертації за двома спеціальностями: 11.00.02 – економічна 
і соціальна географія та 11.00.11 – раціональне використання при-
родних ресурсів та охорона природи.  

Більше того, Олександр Мефодійович запропонував свою кан-
дидатуру і кандидатуру професора С. А. Генсірука, як двох провід-
них фахівців за темою моєї дисертації, до складу спеціалізованої 
ради Відділення географії з правом вирішального голосу. У той 
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період, коли на всю Україну працювала лише одна спеціалізована 
рада при Відділенні географії, така пропозиція, а потім і відповідне 
письмове звернення до ВАКу були, безсумнівно, мужнім і відверто 
сміливим кроком. А йшлося лише про чергову кандидатську дисе-
ртацію... Моя вдячність незабутнім Максиму Мартиновичу та 
Олександру Мефодійовичу – на все життя! 

Наші подальші зустрічі, як правило, на з'їздах Українського гео-
графічного товариства та на конференціях, запам'яталися через 
принципову, по-справжньому державницьку позицію, яку займав 
Олександр Мефодійович, коли йшлося про відстоювання пріорите-
тів, оцінку географічних досягнень та здобутків географів у систе-
мі наук про Землю.  

Одне з найвагоміших досягнень української географії – фізико-
географічне і природно-господарське районування України, в які 
О. М. Маринич вклав свій науковий талант і душу, стали справж-
нім пам'ятником, і не єдиним, видатному українському географу, 
педагогу, організатору науки та освіти в Україні.  

Його напрацювання відіграли важливу роль у формуванні основ 
географічного світосприйняття своєї країни і надалі формувати-
муть географічний світогляд і любов до неї у нинішніх і в багатьох 
наступних поколіннях. 
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Сирота Н. П. 
 

МІЙ УЧИТЕЛЬ І НАСТАВНИК 
 
Олександр Мефодійович Маринич був моїм учителем і настав-

ником, консультантом і порадником у всіх моїх наукових пошуках. 
Я завжди користувалася його добрими й розумними порадами, 
починаючи від доповіді на студентському гуртку, при підготовці 
та захисті кандидатської дисертації, впродовж багатьох років пода-
льшої моєї наукової та викладацької діяльності. 

Уперше ми, студенти 1-го курсу географічного факультету 
Київського університету, познайомились з О. М. Мариничем у 
1946 р. на навчальній екскурсії з вивчення долини Дніпра. Нам 
його представили як аспіранта професора В. Г. Бондарчука. Олек-
сандр Мефодійович та доцент Петро Костьович Заморій цікаво 
розповідали про будову дніпровської долини. 

З 1946 р. О. М. Маринич, уже кандидат наук (його дисертація 
була присвячена геоморфології Придністров'я), почав працювати 
на географічному факультеті. У той час учені дискутували з при-
воду того, якою наукою є геоморфологія – географічною чи геоло-
гічною. З цього питання були публікації в географічній літературі. 
Врешті-решт було аргументовано доведено, що геоморфологія є 
наукою географічною, тому що у формуванні рельєфу беруть 
участь як ендогенні, так і екзогенні сили. Саме таку позицію 
займав і О. М. Маринич, розглядаючи рельєф як один із ландшаф-
тоутворювальних факторів. 

На нашому факультеті О. М. Маринич спочатку працював на 
кафедрі фізичної географії, з 1949 р., коли була утворена кафедра 
геоморфології, обіймав там посаду доцента, а з 1956 до 1971 р. за-
відував кафедрою фізичної географії. Він був ученим широких 
поглядів, розумів, що до вивчення закономірностей розвитку при-
роди слід підходити системно, враховуючи, що між усіма природ-
ними компонентами існує тісний взаємозв'язок. На цьому він зав-
жди наголошував у своїх лекціях і в наукових працях. 

У 1948 р. нам, студентам 3-го курсу, Олександр Мефодійович 
читав курс "Фізична географія Східноєвропейської рівнини і 
Кавказу". Його лекції були дуже змістовними і цікавими. 
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Олександр Мефодійович керував науковим гуртком фізичної 
географії. У жовтні 1948 р. він запропонував нам теми доповідей 
на гуртку, присвячені природі Полісся. У той час розпочалися ро-
боти Академії наук України і Київського університету щодо про-
блем Полісся: осушення боліт, раціональне використання земель. 
У нас передбачалося проведення переддипломної практики студе-
нтів в окремих регіонах Українського Полісся. Я вибрала тему 
"Словечансько-Овруцький кряж". Пізніше це була тема моєї дип-
ломної роботи. І моя кандидатська дисертація була присвячена 
Житомирському Поліссю. У написанні і дипломної роботи, і дисе-
ртації мені багато допоміг О. М. Маринич. 

Олександр Мефодійович у 1949 р. був керівником нашої перед-
дипломної польової практики, яку ми проходили на Житомир- 
ському Поліссі. Він приїжджав до кожного студента, консультував 
на місці, допомагав складати характеристики маршрутів. 

Ще будучи доцентом кафедри геоморфології, О. М. Маринич 
почав працювати над докторською дисертацією "Геоморфологія 
Південного Полісся" і продовжував цю наукову роботу на кафедрі 
фізичної географії. Стиль його роботи – це щоденна багатогодинна 
праця над дисертацією, досконале вивчення літературних і фондо-
вих джерел, проведення щорічних польових досліджень. У нього 
були тісні зв'язки з геологічними установами, ґрунтознавцями сіль-
ськогосподарської академії та університетів, з Інститутом ботаніки, 
з географічними факультетами інших вищих навчальних закладів. 
Докторську дисертацію він успішно захистив у 1961 р. 

У 50-х рр. працівники кафедри фізичної географії під керівниц-
твом О. М. Маринича взялися до виконання теми "Фізико-геогра- 
фічне районування України". Ці дослідження були дуже важли-
вими для практики у зв'язку з виконанням актуальної теми 
"Природно-географічне районування для цілей раціонального 
ведення сільського господарства", над якою працювали геогра-
фи багатьох університетів усієї країни. 

Для виявлення природних особливостей територій, аналізу їх 
відмінностей і укладання карт фізико-географічного районуван-
ня необхідним був системний підхід до виконання цих робіт. 
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Слід було враховувати геолого-геоморфологічні умови, гідро-
кліматичні особливості, характер ґрунтів і рослинного покриву, 
всі умови формування природно-територіальних комплексів. 
Тобто стало ясно, що роботи з районування необхідно проводи-
ти на ландшафтній основі. Група викладачів кафедри вже ви-
вчала ландшафти окремих територій, залучаючи до польових 
досліджень і студентів. 

О. М. Маринич розумів, що до виконання цієї теми слід залу-
чати й галузевих спеціалістів. Особливої уваги заслуговують 
дослідження ґрунтів, оскільки відомо, що ґрунти – це "дзеркало 
ландшафту". Тому в 1958 р. на кафедру було запрошено відомо-
го ґрунтознавця, доктора сільськогосподарських наук Ната-
лію Борисівну Вернандер. О. М. Маринич на той час уже був 
деканом факультету. 

На факультеті була створена ґрунтознавча експедиція, орга-
нізовані роботи з ґрунтового знімання в окремих районах Украї-
ни, складали карти ґрунтів районів та окремих сільськогоспо-
дарських господарств. Працювала ґрунтознавча лабораторія. 
Карти ґрунтів використовували як основу для виявлення приро-
дно-територіальних комплексів. 

Ландшафтні дослідження проводилися в різних природних зо-
нах України. О. М. Маринич проводив польові дослідження на той 
час переважно на Поліссі. Тема моєї кандидатської дисертації 
(Житомирське Полісся), як уже зазначалось, теж стосувалася 
Полісся. Таким чином, так би мовити, стикалися наші наукові ін-
тереси. Ми проаналізували умови формування ландшафтів цієї 
дуже цікавої і складної в природному аспекті території. Карти чет-
вертинних відкладів та геоморфологічна, складені О. М. Марини-
чем, а також карти ґрунтів допомогли визначити межі природних 
територіальних комплексів. З урахуванням впливу інших природ-
них компонентів та спостережень на польових маршрутах було 
складено ландшафтну карту Житомирського Полісся. На ландша-
фтній основі було проведено фізико-географічне районування. На 
Всесоюзній нараді з ландшафтознавства, яка відбулася в м. Ризі в 
1958 р., була представлена наша доповідь на тему: "Ландшафтно-
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типологическая карта Житомирского Полесья как основа для 
физико-географического районирования" (Ученые записки Лат-
вийского госуниверситета, т. ХХХІ, Рига, 1959). 

Ландшафтні дослідження в різних зонах України проводили 
також доцент нашої кафедри Ольга Василівна Поривкіна, Анд-
рій Іванович Ланько, пізніше – Петро Григорович Шищенко, інже-
нери ґрунтознавчої експедиції Володимир Гриневецький, Володи-
мир Конопелько та ін. 

Кафедри фізичної географії інших вищих навчальних закладів 
України також проводили наукові дослідження з цієї тематики. 
Наш факультет координував ці роботи. 

Кафедра, очолювана О. М. Мариничем, при виконанні теми 
"Природно-географічне районування для цілей раціонального ве-
дення сільського господарства" співробітничала також із низкою 
університетів Російської Федерації, Білоруським, Латвійським, 
Тбіліським університетами, а також з Інститутом географії союзної 
Академії наук, з географами Польщі, Угорщини, Югославії. 

Наприкінці 50-х рр. Олександр Мефодійович був ініціатором і 
організатором проведення в Києві наради з природно-геогра- 
фічного районування України. У нараді брали участь також геог-
рафи зазначеного Інституту географії, університетів Московського, 
Ленінградського, Воронізького, Саратовського, Білоруського, Лат-
війського, Тбіліського та деяких педагогічних інститутів. На нараді 
було представлено ряд цікавих наукових доповідей і повідомлень, 
а головне, що мені найбільше запам'яталось, – це наукова екскур-
сія, яка пролягала через усі природні зони України. На ключових 
ділянках ми ознайомилися з особливостями ландшафтів кожної 
зони та їх господарським використанням. Усі учасники відмітили 
дуже добру організацію наради. 

Завдяки роботам географів з університетів України з виявлення 
регіональних закономірностей ландшафтної структури територій 
було складено карту фізико-географічного районування нашої кра-
їни та підготовлено монографію "Физико-географическое райони-
рование Украинской ССР" (1968), одним із редакторів і співавторів 
якої був О. М. Маринич. Було також опубліковано серію робіт 
(монографій, статей, картографічних матеріалів) із цієї тематики 
викладачами кафедри фізичної географії. 
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Професор О. М. Маринич був талановитим організатором. 
Він багато зробив у справі організації навчальної і наукової ро-
боти студентів, велику увагу приділяв проведенню практик, 
польових досліджень. 

У його роботах на чільному місці стоять прикладні проблеми 
фізичної географії, підкреслюється необхідність комплексного 
підходу при вивченні як закономірностей розвитку ландшафтів, 
так і їх раціонального використання та охорони. 

О. М. Маринич очолював Географічне товариство України 
з 1964 до 1995 р. Робота Товариства була плідною, цікавою, 
спрямованою на вирішення актуальних проблем природоко-
ристування та раціонального розміщення й ведення народно-
го господарства у зв'язку з географічними умовами країни. 
Регулярно проводились з'їзди Товариства, виходили збірники 
наукових праць членів товариства. 

Робота Географічного товариства України – це окрема тема. 
Мені хотілося б згадати, зокрема, ІV з'їзд Товариства, який прохо-
див в 1980 р. Олександр Мефодійович виголосив тоді цікаву допо-
відь, у якій наголошувалося на необхідності застосування нових 
методів при дослідженні ландшафтів – дистанційних, стаціонар-
них, системного аналізу, а також застосування конструктивно-
географічних досліджень, складання прогнозів, у т. ч. для обґрун-
тування проектів. У доповіді розглядалися і географічні проблеми 
регіонального природокористування. 

Олександр Мефодійович був учасником багатьох міжнародних 
географічних конгресів та конференцій. Нам, викладачам і студен-
там, було дуже цікаво слухати його розповіді про враження від 
зарубіжних поїздок. 

Член-кореспондент АН УРСР О. М. Маринич багато років до-
магався створення академічного науково-дослідного інституту 
географічного профілю. Значною мірою завдяки його зусиллям був 
таки створений спочатку Сектор, згодом Відділення географії, яки-
ми він керував з 1979 до 1989 р., а з 1991 р. почав працювати Ін-
ститут географії НАН України. 
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З 1971 до 1979 р. О. М. Маринич був міністром освіти, але і в 
цей час він підтримував зв'язок із кафедрою фізичної географії. 
Підготував багато спеціалістів у галузі ландшафтознавства і охо-
рони природи, його аспіранти успішно захищали дисертації. Теми 
дисертацій завжди були актуальними, спрямованими на вирішення 
проблем раціонального природокористування та охорони природи. 

О. М. Маринич користувався великою повагою студентів і ко-
лег. Його авторитет серед студентів був дуже високим, його не 
лише поважали, а й любили, високо цінували, бо бачили його ро-
зум, щирість і доброзичливість. 

Олександр Мефодійович був дуже активним і в наукових по-
шуках, і в громадському житті, завжди відзначався особливою від-
даністю своїй науці, сім'ї, друзям, колегам. 
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Стеценко Є. І. 
 

ФЕНОМЕН О. М. МАРИНИЧА 
 

еномен людини, яка залишила свій продуктивний слід 
у багатьох сферах наукової, педагогічної, освітянської, 

громадської діяльності, у вихованні наукових кадрів географів і 
взагалі у вихованні в широкому тлумаченні цього поняття, яка 
вже своєю присутністю облагороджувала колектив, задавала 
відповідний тон і стиль спілкування, можна розглядати окремо 
за багатьма аспектами. 

Свої спогади я розпочинаю з 1958 – року закінчення географіч-
ного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. Декан факультету – Олександр Мефодійович Маринич 
порадив мені отримувати диплом на другий день роботи комісії 
з таких міркувань: незручно вручати "червоний" диплом Євге-
нії Коваленко (а на час закінчення навчання – вже Стеценко) без 
призначення. Мій чоловік, Валентин Стеценко, закінчивши того ж 
року Одеський політехнічний інститут, отримав призначення в 
Київ, а для мене тут робочого місця не виявилося.  

Спускаючись сходами в червоному корпусі університету, де ми 
навчалися, з дипломом у руках, я зустріла професора Олексія Тимо- 
фійовича Діброву, який привітно запитав: "Можна Вас привіта-
ти?", на що я відповіла: "Можна, але куди мені подітися?". Від-
повідь була дуже конкретною: "Йдіть на Пушкінську, 28, там 
формується колектив щойно створеної редакції української енцик-
лопедії і саме там Вам слід працювати". 

Ось так було визначено мою подальшу і життєву, і творчу 
долю, і співпрацю та спілкування з Олександром Мефодійови-
чем Мариничем. 

Головну редакцію Української радянської енциклопедії 
(далі – УРЕ) було створено відповідно до Постанови від 
18 грудня 1957 р. і підпорядковано президії АН УРСР на пра-
вах науково-дослідної установи. 

Це було перше в Радянському Союзі республіканське енцикло-
педичне видавництво. Згідно з положенням про Головну ре-
дакцію УРЕ АН УРСР, затвердженим відповідною постано-
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вою президії Академії наук УРСР, основним її завданням було 
визначено науково-редакційну підготовку і видання на високому 
науковому, ідейно-теоретичному і художньо-поліграфічному рівні 
універсальних і галузевих енциклопедій, енциклопедичних довід-
ників і словників. Було затверджено склад Головної редакційної 
колегії, до якої увійшли найвідоміші діячі науки, освіти, культури 
України, фахівці різних галузей господарства та ін. Головним ре-
дактором було призначено академіка АН УРСР Миколу Пла-
тоновича Бажана, заступником – Івана Григоровича Підоплічка 
(з 1961 р. член-кореспондент, з 1967 р. академік АН УРСР).  

Основними структурними підрозділами Головної редакції УРЕ 
були науково-галузеві редакції. Їх очолювали висококваліфіковані, 
досвідчені спеціалісти відповідного профілю. Редакцією геології і 
географії завідувала Віра Прокопівна Франчук, добре знайома з 
Олександром Мефодійовичем ще зі студентських років, дружина 
його колеги на географічному факультеті Андрія Івановича Лань-
ка. Куратором редакцій природничого блоку був І. Г. Підоплічко.  

Високий професіоналізм керівництва, авторів, консультантів, 
чітке визначення завдань, вимогливість, виконавча дисципліна, 
постійне навчання, опанування основ видавничої справи – в таких 
умовах почала формуватись українська енциклопедична школа, 
школа підготовки відповідних кадрів, для створення якої потрібні 
були роки й великі зусилля і яка, на жаль, нині значною мірою 
втратила свої позиції. 

Ось до такої поважної установи я й потрапила за рекомендацією 
свого викладача. Після кількох місяців роботи у відділі картографії 
мене було переведено до редакції географії на посаду молодшого 
редактора; обов'язки: підготовка та редагування статей із фізичної 
географії (відповідно до мого фаху) та добір і оформлення ілюст-
ративного матеріалу. Це було справжнє щастя – долучитися до 
загального редакційного процесу.  

На відміну від більшості науково-галузевих редакцій, редакція 
геології і географії не мала змоги спиратися на консультативну 
і творчу співпрацю з відповідною академічною установою – 
до створення Інституту географії було ще багато років. Але 
одразу ж почав формуватися авторський колектив із провідних 
географів України. І серед них як автор і консультант вирізня-
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вся Олександр Мефодійович Маринич – завідувач кафедри 
фізичної географії, у 1956–1968 рр. декан географічного фа-
культету Київського університету. 

Однією з основних концептуальних засад створення пер-
шої, 17-томної універсальної УРЕ (1959–1965) було дотримання 
співвідношення (в однакових частках щодо обсягу) між статтями, 
присвяченими всьому світу, Радянському Союзу та Україні, тобто 
ступінь деталізації матеріалів щодо України був значно вищим, 
наявність "україніки" – обов'язковою. Цей досвід згодом запозичи-
ли й інші енциклопедичні видавництва, створені в усіх союзних 
республіках. Олександр Мефодійович уніс багато слушних пропо-
зицій не лише з фізичної географії, а й з інших галузей. Особливо 
відповідальним був 17-й том УРЕ, повністю присвячений Україні 
(понад 800 сторінок; 1965 р.). Доктор географічних наук 
О. М. Маринич на той час був уже офіційним консультантом 
редакції геології і географії. А в період підготовки другого, 
12-томного видання УРЕ Олександр Мефодійович був членом 
Головної редакційної колегії, відповідав за блок статей при-
родничо-географічного змісту, а Максим Мартинович Пала-
марчук – економіко-географічного. 

Накопичений під час підготовки універсальних видань досвід, 
рівень географічної вивченості території України, наявність висо-
кокваліфікованих кадрів – це були вагомі передумови для поста-
новки питання про підготовку спеціального галузевого видання, 
якого в Україні ще не було. І тому в 1983 р. розгорнулася під-
готовча робота щодо створення 3-томної "Географічної енцикло-
педії України" (далі – ГЕУ). З пропозицією про її підготовку 
до Держкомвидаву УРСР та до головного редактора УРЕ 
М. П. Бажана звернулися Відділення географії АН УРСР та Геог-
рафічне товариство УРСР. Обидва документи підписані член-
кореспондентом АН УРСР О. М. Мариничем як керівником пер-
шого та президентом другого. 

Цю ініціативу підтримали Відділення наук про Землю 
АН УРСР, Державний комітет УРСР по охороні природи, ви-
щі навчальні заклади республіки, у яких викладалась геогра-
фія, а також Інститут географії союзної Академії, відмітивши, 
що вважають закономірним, що перша республіканська геог-
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рафічна енциклопедія з'явиться саме в нашій республіці – видавці 
й учені накопичили необхідний досвід і були піонерами у створен-
ні республіканської енциклопедії.  

У жовтні 1986 р. Держкомвидав УРСР затвердив редакційну 
колегію ГЕУ (відповідальний редактор – О. М. Маринич, відпові-
дальний секретар – Є. І. Стеценко, завідувач редакції географії, 
геології і геофізики Головної редакції УРЕ).  

Працюючи над іншими виданнями, редакція паралельно роз-
горнула підготовчу роботу зі створення ГЕУ. Так почала втілюва-
тись у життя одна із мрій Олександра Мефодійовича. Усе було 
вперше: розроблення концептуальних засад підготовки цього 
видання, складання тематичного реєстру термінів (у процесі об-
говорення до нього надійшло понад 2 тисячі пропозицій, в основ-
ному щодо включення статей), схем типових статей, добору 
картографічного, ілюстративного матеріалу. Особливість ГЕУ 
полягає в тому, що в ній у відповідному співвідношенні поєднані 
власні географічні назви України й наукова термінологія, що ві-
дображає всю структуру системи географічних наук, але з неод-
мінним висвітленням особливостей прояву чи розвитку певних 
географічних процесів і явищ на території України, внеску украї-
нських географів у розвиток науки. 

Засідання редколегії під головуванням Олександра Мефодійо-
вича проходили дуже активно: кожен відстоював "свої" терміни, 
без яких, на його думку, просто не може бути енциклопедії, обго-
ворювались схеми статей, інші питання. Завжди конструктивно 
дискутували такі видатні постаті, як Василь Георгійович Єна, 
Андрій Петрович Золовський, Леонід Мусійович Корецький, 
Гаврило Петрович Міллер, Максим Мартинович Паламарчук, 
Микола Данилович Пістун, Олександр Григорович Топчієв, 
Ігор Григорович Черваньов, Генріх Іванович Швебс, Петро Григо-
рович Шищенко, Михайло Ілліч Щербань та ін. 

Після кількагодинних дебатів, прийнятих рішень, про виконан-
ня яких я, як правило, доповідала на наступних засіданнях, влаш-
товували в редакції чай. Працівники редакції, які були присутні й 
на засіданні редколегії, спочатку почували себе трохи скутими в 
атмосфері невимушеного спілкування поважних учених, але Олек-
сандр Мефодійович починав розпитувати кожного про роботу, 
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сім'ю, уподобання, і розмова жвавішала. Він розповідав дуже ціка-
во про своїх колег, любив жартома питати, чи знаємо ми, чому 
Миколу Платоновича Бажана називають гуманістом (ще б пак, ми 
та й не знали!) і казав далі: тому, що він вчився в Гумані (так вимо-
вляв назву Умань Микола Платонович). Усе це зближувало редак-
цію і редколегію, але найбільше – безумовно, спільна робота. 

Для забезпечення високого наукового та інформаційного рівня 
статей велике значення має добір авторів. У цьому питанні роль 
Олександра Мефодійовича була надзвичайно важливою: він прек-
расно знав географів України, до роботи було залучено Відділення 
географії, всі географічні та природничо-географічні факультети 
вищих навчальних закладів, обласні відділи Географічного товари-
ства, краєзнавців. Крім того, завдяки зусиллям Олександра Мефо-
дійовича було забезпечено сприяння в отриманні необхідної для 
нашої роботи інформації з відповідних державних установ: Держ-
комстату, Держкомприроди, Держводгоспу, ряду міністерств. 
Наприклад, до ГЕУ було включено статті про всі річки України 
завдовжки понад 30 км, а матеріалів відповідних бракувало. Мініс-
терство меліорації і водного господарства розіслало в усі облас-
ні управління листа за підписом міністра М. А. Гаркуші з про-
ханням надати редакції ГЕУ матеріали про ці водні об'єкти на 
території відповідної області за розробленою схемою. А допома-
гав у цьому тодішній помічник міністра, а нині академік УААН 
Анатолій Васильович Яцик.  

Член редколегії Діна Йосипівна Проценко, яка і раніше була 
особисто добре знайома з Олександром Мефодійовичем по роботі 
в уряді і глибоко його поважала, завжди підтримувала з ним тісні 
стосунки, як голова Державного комітету УРСР по охороні при-
роди забезпечила можливість використання всієї наявної в Держ-
комітеті екологічної інформації для підготовки відповідних ста-
тей, залучила багатьох своїх працівників до цієї справи, серед 
яких особливо активно й конструктивно працював над усіма тек-
стами статей її помічник, кандидат географічних наук, тепер – 
віце-президент Українського географічного товариства В'яче-
слав Іванович Олещенко.  

Вагому допомогу нашій роботі надав і великий ентузіаст, знач-
ною мірою фундатор державної системи заповідної справи в Укра-
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їні Олексій Кирилович Ющенко. Такі приклади широкої підт-
римки підготовки цієї енциклопедії науковою громадськістю 
можна продовжувати. 

Усі статті про області, міста, райони, селища міського типу над-
силали на погодження й уточнення на місця, що забезпечувало 
достовірність та високий науковий рівень статей. 

Перший том ГЕУ вийшов друком у 1989 р. Це була справжня 
подія не лише для географічної громадськості, а й всієї України, 
книга не мала аналогів ні за структурою, ні за змістом, ні за худож-
нім оформленням. Другий том видано в 1990 р., третій мав вийти в 
подальшому, але розпочалися відомі події, підписаний до друку 
том понад рік пролежав у друкарні. Редакцію було ліквідовано, на 
запрошення Олександра Мефодійовича я вже почала працювати в 
Інституті географії, а видання не було завершено.  

Годі й уявити собі ті переживання та намагання будь-що до-
вести справу до кінця. Листи за підписами О. М. Маринича та 
директора новоствореного Інституту географії НАН України 
Леоніда Григоровича Руденка йшли в різні інстанції. Нарешті, у 
1993 р. за розпорядженням Держкомвидаву України, який за дору-
ченням особисто Президента України Л. М. Кравчука (йому було 
передано лист і два перші томи ГЕУ) взяв це видання під особли-
вий контроль, третій том вийшов у світ, щоправда накладом не 
33 тисячі, як два попередні, а лише 10 тисяч примірників через 
нестачу паперу. Видання все ж таки було завершено!  

І коли мене питають, яких державних нагород удостоєна впер-
ше створена "Географічна енциклопедія України", я, пройшовши 
весь цей шлях, відповідаю: єдина і найцінніша нагорода – завер-
шення всього видання та висока оцінка фахівців-географів і широ-
кого кола читачів. Це й нагорода її відповідального редактора – 
Олександра Мефодійовича Маринича. 

Не такою людиною був Олександр Мефодійович, щоб довго 
втішатися зробленим. Він весь час дивився вперед і бачив перс-
пективу для географії. Тому вже заздалегідь вів розмову про те, 
що має бути створений Інститут географії на базі існуючого 
Відділення, а академічна установа повинна мати своє періодич-
не видання. Думайте, казав він мені, думайте. Події самі під-
штовхнули мене до того, щоб прийняти таку пропозицію, і в 
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березні 1992 р. мене було зараховано як консультанта Геог-
рафічного товариства України. Розпочалася робота з розроб-
лення структури, формування редколегії, інших засад науково-
редакційного процесу підготовки нового видання. 

У жовтні 1992 р. було прийнято постанову президії Академії 
наук України про започаткування з 1993 р. першого в Україні 
"Українського географічного журналу". До складу редколегії 
ввійшли 20 провідних учених із різних галузей географії та різних 
осередків географічної науки і освіти. Очолив редколегію головний 
редактор член-кореспондент (нині академік) НАН України, дирек-
тор Інституту географії Л. Г. Руденко, я – заступник головного 
редактора, науковий редактор цього видання.  

О. М. Маринич як один з активних ініціаторів створення жур-
налу і член редколегії постійно тримав у полі свого зору всі питан-
ня, пов'язані із цим виданням. Уже в першому номері, що вийшов у 
1993 р., у статті "Структура географічної науки та її сучасний стан 
в Україні" він окреслює й основні перспективні проблеми, що пос-
тали перед географічною наукою у зв'язку зі становленням суве-
ренної Української держави. Цю тему він розвивав і у своїх насту-
пних публікаціях. Крім того, Олександр Мефодійович приділяв 
велику увагу історії розвитку географії в Україні, внеску окремих 
учених, зв'язку поколінь. Він є автором понад 20 статей в "Україн-
ському географічному журналі", але цим не вичерпується його 
роль. На кожному засіданні редколегії журналу, на засіданнях вче-
ної ради Інституту географії Олександр Мефодійович акцентував 
увагу на необхідності доведення до читачів через це видання важ-
ливості формування географічного мислення, географічного 
підходу до вирішення багатьох питань сучасності. На сторінках 
журналу ми вітали Олександра Мефодійовича з його 75-, 80-, 
85-річчям, з нагоди нагородження орденом Ярослава Мудрого, 
віддали глибоку данину його пам'яті. 

Мені завжди, впродовж багатьох років творчої співпраці, було 
дуже цікаво, легко і водночас відповідально працювати з Олексан-
дром Мефодійовичем. Він був вимогливим, інколи непоступливим, 
але дослухався і приймав обґрунтовані докази, підтримував конс-
труктивні пропозиції.  
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Наведу такий приклад. В "Українському географічному журна-
лі" № 1 за 2003 р. вміщено статтю "Удосконалена схема фізико-
географічного районування України", автори: О. М. Маринич, 
Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко. До статті дода-
но відповідну карту (серед авторів якої, крім названих авторів стат-
ті, є ще й В. М. Пащенко) та легенду до неї. Готуючи матеріали до 
друку, я звернула увагу на те, що в тексті зазначено серед таксонів 
фізико-географічного районування 14 країв, а в легенді їх лише 13, 
зокрема виділено Карпати як країну, а далі – перехід на облас-
ті, без означення краю. Я звернула увагу Олександра Мефоді-
йовича на таку непослідовність і розбіжності з текстом, але він 
категорично заявив, що все це й так зрозуміло, уже узгоджено 
з усіма співавторами і нічого виправляти не слід. Я ж наполя-
гала на тому, що так друкувати не можна і наводила відповідні 
аргументи на доказ своєї позиції. Після певних роздумів Олек-
сандр Мефодійович погодився і запропонував дати назву чо-
тирнадцятому краю – Українські Карпати.  

Він був доступним для спілкування і водночас завжди існувала 
певна дистанція, не показна – природна, не зверхність, а вродже-
на достойність, гідність, внутрішнє почуття, яке визначає стиль 
поведінки. Він був прекрасним співрозмовником, людиною, обіз-
наною з багатьох питань історії, культури, мистецтва. У нього 
була прекрасна риса – найкращі почуття до своїх однокурсників, 
однополчан, колег, про яких міг розповідати інколи з гумором, 
але завжди доброзичливо. Він був справжнім Географом, який 
любив і добре знав свій край. 

Згадуючи Олександра Мефодійовича, ми не лише повертаємося 
в минуле. Усе його життя, наукові здобутки, висока громадянська 
позиція, найкращі риси стали прикладом для багатьох колег, послі-
довників, учнів, і вони житимуть, допоки житиме пам'ять про цю 
багатогранно обдаровану Людину. 
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Топчієв О. Г. 
 

СЛОВО ПРО О. М. МАРИНИЧА 
 

ені довелось зустрічатись і спілкуватися з Олександ-
ром Мефодійовичем нечасто, але вся моя географіч-

на доля до останніх років пройшла під великим впливом 
О. М. Маринича, його імені, його справ. 

Період 60–70-х рр. минулого століття був для української геог-
рафії часом кількісного і якісного зростання. І в цьому зростанні 
Олександр Мефодійович відігравав неординарну, видатну 
роль. У ті часи географічна наука лишалася "малолюдною" – і за 
кількістю географічних факультетів та інших навчальних закладів, 
і за відсутністю академічного інституту географії та інших науко-
вих географічних підрозділів, і за чисельністю наукових кадрів 
вищої кваліфікації – кандидатів та особливо докторів географічних 
наук. О. М. Маринич став одним із наймолодших тогочасних 
докторів географії – близько 40-річного віку. Згадаймо, що того 
часу докторські дисертації захищалися, як правило, у 50- і навіть 
60-річному віці. До того ж О. М. Маринич – учасник воєнних ли-
холіть, а це ще кілька втрачених і для нормального життя, і для 
науки років. З того часу і до кінця життя він – помітна і яскрава 
фігура в українській географії, один з її лідерів. 

У 1969 р. О. М. Маринича було обрано член-кореспондентом 
Академії наук України за відділенням наук про Землю, і трива-
лий час (практично до початку 90-х рр.) він був єдиним, хто 
представляв географічну науку серед членів академії. Щоб бути 
обраним за цим відділенням, йому необхідно було отримати 
реальну підтримку не географів, а "суміжників" – геологів, гео-
фізиків, геохіміків і т. п. І таку підтримку, таке визнання він 
отримав. Науковий авторитет Олександра Мефодійовича і його 
практичні можливості щодо розвитку географічної науки, як і 
самої нашої науки значно зросли. 

Чи не найяскравіша особливість Маринича-науковця полягала в 
тому, що він поєднував у собі талант дослідника і педагога, а ще – 

М 
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унікальні організаторські здібності. Він обіймав посади декана 
географічного факультету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка (1956–1968), завідувача кафедри фізичної 
географії (1956–1971), проректора університету з навчальної 
роботи (1968–1971). Протягом 1971–1979 рр. О. М. Маринич – 
міністр освіти. Він зробив величезний внесок в організацію 
освіти в цілому і, зокрема, географічної освіти в Україні та її 
всіляку популяризацію. 

За його ініціативою та безпосередньою участю відбулося фор-
мування Інституту географії НАН України, який на сьогодні є 
головним академічним науковим центром у географічній науці. 
У 1964 р. було засновано Сектор географії при Інституті геологі-
чних наук Академії наук республіки, який досить швидко пе-
редали до Ради вивчення продуктивних сил, реорганізували 
у Відділення географії Інституту геофізики, пізніше – Морсько-
го геофізичного інституту Академії – така непроста історія цієї 
наукової установи. О. М. Маринич очолював її протягом 1979–
1989 рр. У 1991 р. здійснилась заповітна мрія Олександра Мефо-
дійовича – на базі Відділення географії було створено Інсти-
тут географії НАН України, який за його рекомендацією очолив 
член-кореспондент, нині академік Л. Г. Руденко. 

О. М. Маринич відіграв видатну роль в організації географічної 
освіти і науки, в їх популяризації й розвитку як президент Україн-
ського географічного товариства. Цю почесну посаду він обіймав 
понад 30 років, з 1964 до 1995 р. 

За своєю спеціальністю О. М. Маринич – геоморфолог, фізи-
ко-географ. Серед його творчих розробок і звершень – ландша-
фтні характеристики і ландшафтні карти України, схеми фізико-
географічного районування України, які стали вітчизняною гео-
графічною класикою. Пізніше Олександр Мефодійович зосере-
див свої пошуки на проблемі раціонального природокористу-
вання і саме тут проявився його талант географа-комплексника, 
який повною мірою володіє методологією і методами географі-
чних досліджень природи – населення – господарства та їх 
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поєднаного просторового аналізу. За цикл робіт, присвячений 
проблемам раціонального природокористування в Україні, ав-
торський колектив, очолюваний О. М. Мариничем, був удо-
сто- 
єний Державної премії України в галузі науки і техніки (1993). 

Чи не найбільш визначним пам'ятником Олександру Мефодійо-
вичу стала 3-томна "Географічна енциклопедія України" (1989–
1993) – унікальне видання, що не має аналогів як серед колишніх 
союзних республік, так і в сучасних пострадянських країнах. Мені 
довелось бути членом редакційної колегії, учасником надзвичайно 
напруженої роботи з підготовки матеріалів і статей видання. З цією 
метою в регіональних центрах географії були створені "проміжні" 
редколегії, зусиллями яких були організовані "конвеєри накопи-
чення та обробки регіональних географічних матеріалів". Величез-
ний обсяг організаційної та редакційної роботи виконувала головна 
редакційна колегія та редакція. 

Слід згадати, що Енциклопедія видавалася в буремні роки 
розпаду СРСР і становлення державної незалежності України. 
Важко уявити ті складності й проблеми, які постали перед ред-
колегією напередодні видання третього, заключного тому. Ці-
ною надзвичайних зусиль це раритетне й ексклюзивне видання 
вдалося завершити. 

Хотілося б згадати О. М. Маринича як наставника і разом із тим 
колегу, як людину широкого світогляду й інтелекту, високої духо-
вності, культури та етики спілкування, як щиру і товариську особу. 
Сподіваюсь, що це повною мірою зроблять мої колеги – співавтори 
цього видання, яким пощастило бути учнями, помічниками, коле-
гами, друзями Олександра Мефодійовича, нащадками його твор-
чих та організаційних здобутків. 

І наостанок. Згадую вересень 1980 р., коли я одержав диплом 
доктора наук і був присутнім на святкуванні ювілею О. М. Мари-
нича. Згадую травень 1990 р., коли на черговому з'їзді Географіч-
ного товариства України, що проходив у Одесі, О. М. Маринича 
востаннє було переобрано президентом Географічного товариства. 
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Згадую кінець 80-х рр., коли Олександр Мефодійович активно пе-
реймався кандидатурою на посаду директора тоді ще майбутнього 
Інституту географії, і коли дехто з нечисленних номінантів із різ-
них причин не міг таку пропозицію прийняти.  

А головне, у пам'яті – ставна й красива чоловіча постать, мудра 
і талановита, щира й товариська людина, яка завжди буде посідати 
чільне місце серед учителів і наставників нинішніх поколінь геог-
рафів, – Олександр Мефодійович Маринич. 
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Торсуев Н. П. 
 

А. М. МАРИНИЧ 
И КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
орошо известно, что на протяжении большей части жиз-
ненного пути в процессе деловых контактов, постоянной 

как педагогической, так и научной работы, равно как и в любой 
другой форме деятельности, знакомишься, контактируешь, а ча-
ще – просто трудишься много лет с широким кругом самых раз-
личных людей: это и коллеги по работе, студенты, на конферен-
циях и съездах – работники НИИ, преподаватели других вузов, 
сотрудники производственных организаций и т. д. Как правило, 
это люди самых различных возрастных групп: и молодежь, лица 
среднего и пожилого возраста. Другими словами, если можно так 
выразиться, – весь "спектр", с кем в жизни приходилось трудить-
ся, очень яркий и пестрый как по своим возможностям, так и чис-
то человеческим качествам.  

В итоге, особенно четко на склоне лет складывается не только 
обобщающие впечатления о людях, но и о их реализованных и 
нереализованных возможностях, наконец, видишь, что же они 
оставили после себя. Нередко знакомства и контакты с людьми 
переходят в теплые длительные, растягивающиеся на десятилетия, 
человеческие, а то и дружеские отношения. Думается, что в памяти 
у каждого из нас таких людей остается не так уж и много, тем 
более на всю жизнь, навсегда. Бесспорно, здесь трудно оставаться 
и быть абсолютно объективным. 

Вот и я, естественно, кого-то, возможно, упустил, кто-то не 
согласится в оценке кого-то, но в моей в памяти навсегда оста-
нутся такие яркие личности, как профессора М. М. Ермо- 
лаев, А. В. Даринский, А. М. Архангельский, А. В. Ступи-
шин, Ю. П. Селиверстов и, конечно, Александр Мефодие-
вич Маринич, которые, помимо их личностных высоких качеств, 
оказали на меня как на человека и специалиста, на мое воспри-
ятие реальности очень серьезное влияние. 

Судьба впервые свела меня с А. М. Мариничем в середине 
60-х гг. в Ленинграде на одном из заседаний ученого совета 
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Географического общества, где я как ученый секретарь Татарского 
филиала практически постоянно начал представлять свою респуб-
лику. Здесь и произошло наше знакомство. Вероятно, узнав, что я 
из Казани, Александр Мефодиевич неожиданно обратился ко мне с 
просьбой, чтобы я рассказал ему о сегодняшнем дне города, о ста-
рой его части, о происходящих изменениях, о строительстве ново-
го, об университете, его людях и, конечно, о географическом факу-
льтете. На первых парах я был обескуражен блестящим знанием 
Александром Мефодиевичем как города, так и университета. От-
куда эта такая обширная информация?  

Тогда же, при первой встрече он открыл мне причину столь хо-
рошего знания этого волжского города: жарким летом страшного 
1941 г. при обороне Киева студент географического факультета 
Киевского университета, красноармеец А. М. Маринич получил 
тяжелейшее ранение в ногу. Он был госпитализирован в Казань, 
ему грозила неизбежная ампутация. Однако опытнейшие врачи 
госпиталя нашли пути к спасению и нога 21-летнего юноши была 
сохранена. Правда, лечение растянулось надолго. Из армии Алек-
сандр Мефодиевич, естественно, был демобилизован. Он незамед-
лительно восстанавливается как студент, но уже Казанского уни-
верситета и заканчивает его. Профессор В. Н. Сементовский 
приглашает Александра Мефодиевича в аспирантуру. Став аспи-
рантом, он сдаст здесь первый кандидатский экзамен. 

Однако страшная война продолжается, она идет… И 
А. М. Маринича вновь призывают в ряды Красной Армии. 

Мои встречи с А. М. Мариничем систематически повторя-
лись как на заседаниях ученого совета Всесоюзного географи-
ческого общества, так и на международных и иных конферен-
циях и съездах, проводимых в Киеве, наконец, в Казани, где 
проводился последний в истории съезд союзного Географичес-
кого общества, в работе которого приняли участие более 
1000 человек. Это был наибольший из всех по численности 
съезд Географического общества страны.  

Особенно запомнилась встреча с Александром Мефодиевичем, 
состоявшаяся летом 1985 г., когда он отдыхал с семьей на экскур-
сионном теплоходе по Волге. Тогда прошло более 40 лет с момен-
та, как он покинул Казань. И вот он вновь в этом городе, в отстро-
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енных высотных зданиях второго родного университета: теплый 
прием на факультете, воспоминания, планы. Вероятно, ему доста-
вила большое удовольствие продолжительная экскурсия по городу, 
организованная нами. Александра Мефодиевича интересовало бу-
квально все: и старое, и все новое, что создано в Казани. Он сделал 
массу фотоснимков, останавливались, знакомились с достоприме-
чательностями, восстанавливали в памяти прошлое. Более того, он 
попросил помочь ему найти на университетской территории по-
мещение, в котором он жил в те военные годы. Естественно, ему 
помогли, и, увидя это здание, свою комнату – он как-то замкнулся, 
стал грустным, долго рассматривал: по-видимому, нахлынули вос-
поминания тяжелых военных лет. К счастью, вскоре он вновь ожи-
вился, вспоминая молодые годы, учебу в Казани. 

Бесспорно, нельзя забыть многочисленные встречи с Александ-
ром Мефодиевичем на протяжении 1986–1987 гг., когда он для 
меня уже являлся председателем докторского диссертационно-
го совета при Отделении географии Института геофизики 
им. С. И. Субботина АН УССР, а я – соискателем. Естественно, 
запомнилась и сама защита: была жесткая, но объективная дискус-
сия, непростые для диссертанта выступления оппонентов и специ-
алистов. Но хочется говорить не об этом. Запомнилось другое: на-
сколько корректно, объективно, с глубоким знанием дела вел 
заседание его председатель. На мой взгляд, последнее – это яркий 
пример того, как следует координировать всю процедуру работы 
докторского совета, направлять, уточнять работу большого кол-
лектива высококвалифицированных специалистов. 

То же самое я слышу об Александре Мефодиевиче и от заведу-
ющего кафедры ландшафтной экологии, декана факультета геог-
рафии и экологии Поволжского (Казанского) федерального униве-
рситета, доктора географических наук, профессора О. П. Ермо- 
лаева, который свою первую (кандидатскую) диссертацию так 
же защищал в Отделении географии Института геофизики 
АН УССР (1989 г.). 

И еще об одном, пожалуй, следует рассказать. Как-то, встреча-
ясь в те, уже далекие годы с Александром Мефодиевичем, я сооб-
щил ему, что приобрел только что вышедшую в свет книгу воспо-
минаний о минувшей войне маршала Советского Союза И. Х. Баг- 
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рамяна, в которой много места уделено анализу военных дейст-
вий 1941 г. в Украине. Эта информация очень заинтересовала 
А. М. Маринича, и он попросил меня привезти экземпляр. Я выпо-
лнил эту просьбу. Позже, как-то при очередной встрече, спросил – 
произвели ли на него впечатление воспоминания маршала. Ответ 
был предельно сдержанный. По-видимому, Александр Мефодие-
вич не нашел в книге ответов на те вопросы, которые, несомненно, 
у него были как у активного участника обороны Киева, непосредс-
твенно пережившего всю непростую обстановку, сложившуюся в 
1941 г. при обороне столицы Украины. Видимо, не все обстояло 
так, как это трактуется Иваном Христофоровичем. 

Заканчивая заметки или короткие воспоминания об Александ-
ре Мефодиевиче – замечательном человеке и гражданине, еще раз 
хочу подчеркнуть, что мне выпало счастье познакомиться, общать-
ся и даже кратко, но работать под его руководством. Еще раз хоче-
тся подчеркнуть, что А. М. Маринич однозначно входит в число 
людей, являющихся далеко не ординарными, оставивших особенно 
яркий след в нашей жизни, развитии географической науки. 

 
 
 

 



 

 247

Тютюнник Ю. Г. 
 

НАСТАВНИК 
 

спокон веков в педагогических традициях нашего народа 
было возиться с учеником, воспитанником, студентом, 

подмастерьем. Тот, кто нянькается и возится с молодежью, научая 
её и наставляя на путь истинный, зовется в народе наставником. 
"Европейское образование", которое пытаются ввести через так 
называемую Болонскую систему, фактически ликвидирует такого 
наставника в системе подготовки кадров, вырывая тем самым с 
корнями те вековые традиции народа, которые обеспечивали дос-
таточно высокий уровень отечественного образования, наследова-
ние высоких человеческих качеств. Я знаю цену наставничеству и 
никогда не смогу согласиться с такими новациями, потому что и в 
моей жизни наставники, одним из которых был Александр Мефо- 
диевич Маринич, оставили неизгладимый след. 

О некоторых эпизодах, раскрывающих основные черты 
Александра Мефодиевича именно как Наставника, мне и хоте-
лось бы рассказать.  

После утверждения темы диссертации пришло время браться за 
дело. Меня брали с расчетом на геохимию ландшафта, я собствен-
но и попал в аспирантуру во многом благодаря тому, что имел за 
плечами опыт практической работы в химических лабораториях, 
владел рядом сложных аналитических методик. Но геохимия – 
удовольствие не дешевое. Поэтому после утверждения темы дис-
сертации, которая приобрела явный ландшафтно-геохимический 
уклон, А. М. Маринич без обиняков поставил задачу: самому най-
ти деньги и сделать нужный объем анализов. Лабораторная база 
Отделения географии была слабой, сделать на ней что-то серьезное 
было очень проблематично. 

Задача была не из легких. Я даже приуныл. Но на выручку при-
шел Олег Борисович Блюм (тогда заведующий отделом в Институ-
те ботаники НАН Украины). До сих пор до конца не понимаю, что 
им двигало, но он выделил из своей хозтемы 2,5 тыс. полноценных 
советских рублей. Я сделал нужные анализы и чувствовал себя 
в какой-то мере хозяином положения. А. М. Маринич тоже это 
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понимал и потому не возражал против определенной меры моей 
автономности как научно-исследовательской единицы. Но все 
имеет свои пределы. Назревал конфликт. Не конъюнктурный и 
не околонаучный, что обычно для нашего научного сообщества, 
а самый что ни на есть настоящий теоретический: разошлись в 
базовых основаниях работы. 

Дело было так. Мне мои данные надо было положить не просто 
на пространственную основу, а на ландшафтную. А где ее взять в 
мегаполисе? Обобщил по природным зонам (в Киеве их две, как 
известно), по мезорельефу. Но этого мало: ведь города, как ланд-
шафтного феномена, собственно, не получалось. Чем такое обоб-
щение в городе должно было отличаться от естественного, внего-
родского? И тогда мне пришла в голову простая мысль: взять за 
основу функциональные зоны градостроителей и сделать из них 
городские ландшафты. Не системы и не комплексы, что до меня 
уже было сделано давно и неоднократно, а именно ландшафты – 
как таковые. Для этого нужно было всего-то ничего – объявить 
здания и сооружения полноценными компонентами ландшафта 
(техногенными компонентами). По-другому не выходило, и я по-
шел по этому рискованному пути. 

Тут-то началось самое интересное. Логически отвергнуть те-
зис о том, что искусственные, созданные человеком объекты 
суть самые настоящие геокомпоненты (а этот тезис вводится на 
уровне аксиоматики), не выходит. А принять его, идя вразрез с 
отечественными ландшафтоведческими традициями 50–80-х гг., 
тоже как-то боязно. Что остается? Иронизировать и употреблять 
метафоры… Я подал заявление об уходе из аспирантуры. Алек-
сандр Мефодиевич посмеялся надо мной, но тут же перегово-
рил с В. М. Пащенко, и тот буквально у выхода из Отделения 
поймал меня и оттащил обратно. 

После коротких и спокойных, но строгих внушений Алек-
сандр Мефодиевич подвел черту: "Ладно. Пиши, что хочешь…". 
Так он оставил за мной право иметь свою точку зрения, с кото-
рой сам был в принципе не согласен, но которую с помощью 
последовательной научной аргументации опровергнуть не мог. 
Никогда он в явном виде не разделял мой тезис о техногенных 
компонентах ландшафта. Но всегда – и тогда, и потом, и по-
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том-потом, становился на мою защиту – в организационном и 
административном плане, прикрывал своим авторитетом и 
именем мое право заниматься наукой и писать то, что я считал 
обоснованным. А теория?.. Александр Мефодиевич предоста-
вил повозиться со мной Владимиру Михайловичу Пащенко. 
Что тот успешно долгие годы и делал… 

Шел третий год аспирантуры. Было лето. Все разъехались по 
полям (когда-то было такое время у украинских географов). Пос-
кольку я уже имел данные для диссертации, то из объективных 
соображений ездить по экспедициям мне было незачем. Но я дока-
зывал руководителю, что мне надо дособирать образцы лишайни-
ков по заповедным территориям (фон). Расчет был простой: поез-
дить по заповедникам, посмотреть, а заодно – действительно 
пособирать образцы. Но не для диссертации, а для О. Б. Блюма. Он 
задумал такую работу: проанализировать гербарные ("историчес-
кие") образцы и образцы повторного отбора из тех же самых точек. 
По результатам анализов посмотреть динамику накопления тяже-
лых металлов за соответствующие промежутки времени. Имею-
щиеся гербарные образцы в основном были из заповедников 
(Каневский, Каменные Могилы, Аскания-Нова, Черноморский – 
Тендровская Коса, Ялтинский горно-лесной). Работа, безуслов-
но, интересная, и статья потом вышла интересная, но к моей 
диссертационной работе никакого отношения не имевшая. 
Однако я начал доказывать шефу, что и то надо, и это. Алек-
сандр Мефодиевич отреагировал на мои доводы как-то вяло, 
даже равнодушно, только ухмылялся. Но командировку подпи-
сал. Одну, потом другую, третью… Так я и объездил заповедни-
ки Украины. После полевого сезона пришел к шефу отчиты-
ваться… Что-то мямлил о фоне, об изменении техногенных 
нагрузок во времени… А. М. Маринич иронически улыбнулся: 
"Ладно. Географ должен путешествовать. Иди". 

Мне сразу всё стало ясно: и та вялость, с какой он относился к 
моим обоснованиям вояжей, и та легкость, с которой он, директор 
научного учреждения, позволял аспиранту практически все лето 
провести в поле. "Географ должен путешествовать", через это ле-
жит путь к его профессиональному росту. И Александр Мефодие-
вич постарался, чтобы я прошел хороший отрезок этого пути. 
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Мое поколение – последние из могикан советских ученых. 
Защитившиеся под занавес 80-х гг., мы попали в шторм; 2–3 года 
после защиты ещё вкушали плоды советской организации науки 
(плохой ли, хорошей ли – теперь уже не важно), а потом… В бур-
ные 90-е резко пошел на убыль престиж научного труда, расцвела 
торговля степенями и званиями, начали исчезать стимулы, моти-
вации, манила заграница… В таких условиях каждый выживал 
как мог. Какое-то время я занимался бизнесом, организованным 
из бригады геологов. Удавалось даже кое-что наработать для нау-
ки: углубился в геохимию техногенеза, начал постигать новые 
области (геохимия лантаноидов), объездил крупнейшие металлу-
ргические и коксохимические заводы Украины (тоже полевой 
опыт)… В 1994 г. я попал в Чернобыль, где переключился на ра-
диационные проблемы.  

Иногда я встречался с Александром Мефодиевичем в Институ-
те. Встречи были не часты, но всегда я слышал что-нибудь умное, 
какую-нибудь точную оценку, что западало в память и каким-то 
странным образом, может быть даже на уровне "подкорки", вноси-
ло коррективы в мои дальнейшие шаги. При этом Александр Ме-
фодиевич всегда демонстрировал незаурядную эрудицию. У него 
всегда было что сказать по разным темам. Оценки были немногос-
ловны, но точны по существу. Вот, например, углубился я в гео-
химию лантаноидов. Александр Мефодиевич оживился: "О, это 
важно. Это сырьевая база Украины. Обрати внимание на геог-
рафические аспекты проблемы". А ведь, в самом деле – Украина 
один из мировых лидеров (тогда была, как сейчас, не знаю) в 
области добычи и переработки редкометалльного сырья, это её 
колоссальный резерв, основа для высоких технологий. Много 
географы уделяют этому внимания?  

Или заходила речь о захоронении радиоактивных отходов: ка-
кой путь выбрать для ядерного топливного цикла? Замкнутый или 
разомкнутый?.. Он оставлял вопрос открытым, и не спроста: дис-
куссии среди специалистов по этому вопросу идут до сих пор 
(впрочем, пока идут дискуссии, ситуация ухудшается и Украина 
превращается в тривиальную свалку радиоактивных отходов).  

Примеры можно продолжать, все они, как я вспоминаю, бу-
дили какие-то новые мысли, желание что-то делать и обязатель-
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но в географическом аспекте. В 90-е гг. такая немногословная 
моральная поддержка – твоя работа нужна, нужна для геогра-
фии – значила очень многое.  

Иногда мы затрагивали болезненные темы. Например, о сос-
тоянии отечественной науки. Как ни странно, мои радикальные, а 
его умеренные взгляды в этой области совпадали (обычно по 
многим жизненным проблемам мы спорили). "Кому-то это нуж-
но", – с горечью комментировал Александр Мефодиевич разру-
шение науки в 90-е гг. Я начал горячо ему "объяснять", кому 
именно, а он в ответ только печально промолчал, так как знал это 
лучше меня. Но отнюдь не с унынием я выходил после таких бе-
сед из его кабинета. Наоборот, Наставник умел скупо, но метко 
стимулировать то сизифово начало, которое движет ученым, тол-
кающим на гору свой вечный груз… 

В одну из таких встреч Александр Мефодиевич аккуратно и 
осторожно завел разговор насчет докторской. Я удивился: "Какая 
докторская? Кому это надо сейчас?!". У него не было веских ар-
гументов относительно того, что "это кому-то надо". Для многих 
в те годы всё обесценивалось. Тогда мой Наставник сменил так-
тику и вынул откуда-то из глубин своей житейской мудрости 
простые и доходчивые слова. Это не были серьезные аргументы, 
но именно такая обыкновенная житейская мудрость, высказанная 
ненавязчиво, западала в душу. Один раз, другой… Ненавязчиво, 
но целенаправленно, Александр Мефодиевич по-отечески "обра-
батывал" меня: "докторскую нужно делать". Ситуацию пере-
ломил Евгений Борисович Лёвшин, физик-ядерщик, кандидат 
физико-математических наук, мой тогдашний непосредствен-
ный начальник в МНТЦ "Укрытие" НАН Украины (сегодня – 
Институт проблем безопасности атомных электростанций 
НАН Украины). Как-то он зашел ко мне в лабораторию и начал 
читать мораль. "Вот ты, Юлиан, ездишь сюда, ездишь… Рабо-
той я тебя не перегружаю, времени у тебя навалом. Давай-ка, 
заканчивай бездельничать и пиши докторскую… Не повторяй 
моих ошибок. Если бы я в свое время защитил докторскую, то 
сейчас многие проблемы решались бы проще…". Вмиг всплы-
ло в памяти то, что говаривал и Александр Мефодиевич. Аргу-
ментация практически 1:1. И я сдался.  
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Пошел я со своей диссертацией через нынешний Институт гео-
химии окружающей среды НАН и МЧС Украины, консультировал 
меня академик Э. В. Соботович. Но специальность была всё та же – 
11.00.01. Чернобыльского радиоактивного материала было мало, 
более 50 % составлял материал всё по тем же городским ландшаф-
там. Поэтому и А. М. Маринич, хотя и не был официальным кон-
сультантом, меня не бросал, помогал как мог. Но случился сбой. 

Один из членов экспертной комиссии дал отрицательный отзыв 
на мою работу. Причина – всё те же городские ландшафты и 
техногенные компоненты. "Нет" – и всё тут, у многих насчет горо-
дских ландшафтов было (и остается) свое мнение, с моим кардина-
льно не совпадающее. И хотя в 90-х уже вышел ряд моих статей, 
где я аргументированно отстаивал свою точку зрения, несмотря 
на то, что в защиту техногенных компонентов уже выступили 
К. Н. Дьяконов и В. С. Преображенский, "нет" – и всё тут. Что де-
лать? Да ничего. Пришло приглашение в Каталонский политехни-
ческий институт, и я уехал в Испанию. 

За год работы за границей все мысли о докторской выветри-
лись. Причин тому было много. Я вернулся и стал работать на гео-
логическом факультете Киевского университета, который для меня 
к тому времени уже стал родным, с твердым намерением ничего не 
защищать. К тому же область непосредственной научной работы 
уже была другой, появились новые интересы и планы.  

Но вот, как когда-то много лет назад, на лестничной площадке 
ловит меня, опять же за локоть, В. М. Пащенко (тогда геологичес-
кий и географический факультеты были ещё в одном корпусе) 
и после бурного обмена приветствиями и мнениями заводит 
разговор о докторской диссертации. Я наотрез отказываюсь. 
А через некоторое время он звонит мне домой и передает про-
сьбу А. М. Маринича перезвонить ему.  

Александр Мефодиевич был немногословен: "Кончай обижать-
ся. Исправь, что считаешь нужным, и защищайся". Это было ска-
зано безапелляционно, скупо и даже нарочито равнодушно. Я рас-
слышал в реплике Александра Мефодиевича нечто большее, чем 
требование Учителя. В его словах прозвучала хорошо скрытая, но 
от моего внимания все-таки не ускользнувшая надежда: он надеял-
ся на меня… Обмануть надежду Наставника?.. Разумеется, этого 
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сделать я не мог. Единственное, на что хватило моего упрямст-
ва: "Я от своих техногенных компонентов не отступлюсь, ме-
нять концепцию не буду!" – "Будут дискуссии". – "Хорошо". На 
том и порешили. 

А порешили мы с моим Наставником ни много ни мало: защи-
титься невзирая на то, что никто мою концепцию техногенных 
компонентов и построенную на её основе теорию городских ланд-
шафтов не признавал и не признал бы. Мы оба отдавали себе в 
этом отчет. Мне предстояло обороняться что есть мочи, используя 
простой принцип: лучшая защита – нападение. А. М. Мариничу же 
предстоял нелегкий труд переламывать ситуацию в мою пользу с 
помощью своего авторитета и слова (но это я понял позже).  

До сегодняшнего дня для меня остается загадкой, каким образом 
Александр Мефодиевич воздействовал на оппонентов: В. М. Гуцу-
ляка, Г. И. Денисика и В. Е. Некоса, а также на А. В. Мельника и 
В. Н. Петлина (львовский геофак был у меня ведущей организа-
цией). Вел он с ними какие-то беседы, или нет? Не знаю. Возможно, 
вел, а может, просто сработала сила авторитета и уважения, кото-
рыми корифей украинской географии пользовался среди коллег у 
нас в стране и за рубежом. Сильно помог ему и мой консультант – 
Эмлен Владимирович Соботович. Подкрепил их усилия и пришед-
ший на защиту тогдашний мой начальник по работе, почетный 
профессор Киевского университета Михаил Иванович Толстой. 
Ну и, разумеется, Владимир Михайлович Пащенко. 

Когда корифеи – А. М. Маринич и Э. В. Соботович – уселись 
слева от трибуны в первом ряду, всяк выступающий искоса бросал 
в тот угол взгляды: а как реагируют "деды"? Обидеть Маринича? 
Задеть Соботовича? А потом "деды" подвели черту: достоин. 

В результате прошла, может быть, самая парадоксальная за ис-
торию нашего спецсовета защита докторской: ни одна из всех че-
тырех официальных оппонирующих сторон не согласилась с по-
дзащитным относительно высказанной базовой концепции работы, 
но все работу оценили положительно.  

Думаю, что решающую роль в этом сыграл авторитет Наста- 
вника. 
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Федотов В. И. 

 
АЛЕКСАНДР КРЕСТИТЕЛЬ 

 
рылатое выражение Александра Мефодиевича Маринича 
"Каждый уважающий себя университет в своей структуре 

должен иметь географический факультет" я впервые услышал на 
воронежской земле. Здесь же произошло мое личное с ним знаком-
ство в середине 80-х гг. теперь уже прошедшего столетия. 

Воронежский университет весной 1985 г. принимал участников 
VII Всесоюзного совещания "Краевые образования материковых 
оледенений", организованного Комиссией по изучению четвертич-
ного периода. Накануне открытия совещания Ф. Н. Милькову ста-
ло известно, что в работе форума, хотя и без заявленного доклада, 
будет участвовать руководитель Отделения географии АН Украи-
ны, член-корреспондент, профессор А. М. Маринич, с которым они 
находились в очень дружеских отношениях. Федор Николаевич 
попросил меня встретить Александра Мефодиевича и сопровож-
дать его все дни пребывания в Воронеже. 

Из вагона вышел высокого роста, плотный красивый мужчи-
на. На вид ему было около 60 лет. Густая седеющая шевелюра 
аккуратно причесана, а из-под густых бровей на меня смотрели 
большие, умные, приветливые глаза. Это и был А. М. Маринич. 
Мы познакомились. 

До открытия совещания оставались почти целые сутки. Я соо-
бщил предварительно спланированный с Ф. Н. Мильковым регла-
мент пребывания нашего гостя в Воронеже за пределами програм-
мы форума. Он без всяких поправок это предложение принял. 
Единственная просьба состояла в том, чтобы сейчас же пройти 
пешком через центр города до гостиницы. 

Выбрали кратчайший маршрут от привокзальной площади 
(площадь Черняховского) по улице Мира и проспекту Революции. 
Александр Мефодиевич оказался прекрасным слушателем. Лишь 
изредка задавал уточняющие вопросы. Я рассказывал об истории 

К 
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возникновения Воронежа, особенностях географического положе-
ния, 200-дневной героической обороне города и его послевоенном 
восстановлении. 

За разговором незаметно подошли к гостинице "Брно", где ор-
ганизаторы селили иногородних участников.  

Вечером в наш план входило посещение семьи Мильковых. Нас 
встретили очень радушно. Федор Николаевич расспрашивал об 
украинских новостях, общих знакомых, тематике научных иссле-
дований института, самочувствии Елизаветы Васильевны (жена 
Александра Мефодиевича). Очень тепло вспоминал поездку в Ук-
раинское Полесье после оппонирования кандидатской диссертации 
"маленького Маринича". Так он называл Петра Григорьевича 
Шищенко, бывшего аспиранта, а ныне профессора Киев- 
ского национального университета имени Тараса Шевченко. 

Александр Мефодиевич обосновал цель своего приезда на со-
вещание в Воронеже – институт планировал расширить исследова-
ния ледниковых палеоландшафтов на территории республики. 
В программе воронежского форума было представлено два коллек-
тивных доклада отдела палеогеографи: "Тясминский перигляциа-
льный этап" и "Стратиграфия плейстоценовых лессо-почвенных 
отложений Верхней Оки и Верхнего Дона и место морен в их раз-
резе". В обоих докладах среди коллег солировали профессора 
М. Ф. Веклич и Н. А. Сиренко. 

Первый рабочий день оказался весьма плодотворным. После 
пленарных докладов состоялась научная дискуссия, в которой 
А. М. Маринич принял самое активное участие. 

На следующий день в стрелецких рудниках под Воронежем 
состоялся полевой семинар, вызвавший широкий резонанс учас-
тников совещания. Был представлен уникальный по полноте 
разрез субаэрального типа в рабочем борту стрелецкого рудни-
ка. В толще разреза мощностью около 65 м на дневную поверх-
ность обнажалось три комплекса осадков: подморенный ком-
плекс мощностью 14–18 м; ледниковый, состоящий из трех 
пачек (моренный серо-черный суглинок, межморенная почка, 
"бурая" морена) и надморенный. Интерпретация стратиграфиче-
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ских горизонтов, представленная профессором Г. В. Холмовым, 
вызвала оживленную дискуссию. Свою точку зрения, используя 
опыт изучения ледниковых отложений в Украинском Полесье, 
высказал и Александр Мефодиевич. 

После окончания семинара я пригласил гостя к себе на обед. 
Александр Мефодиевич очень много рассказывал автобиографи-
чного – вспоминал годы войны, работу в Киевском университете, 
Министерстве образования Украины, Отделении географии, за-
щиту докторской диссертации в МГУ. И хотя прошло всего три 
дня его пребывания в Воронеже, было заметно, что он торопился 
на родину, в Киев. 

Авиарейс Саранск–Воронеж–Киев в расписании был очень 
ранним. Уже в начале шестого утра нужно было пройти регист-
рацию. Чтобы не создавать дискомфорт гостю, я договорился с 
соседом, что мы доставим Александра Мефодиевича в аэропорт 
на его легковушке. 

Зарегистрировавшись в аэропорту, мы прошли в буфет. Но нам 
не повезло: было время передачи смен. Я начал суетиться, угова-
ривая буфетчиц налить по стакану горячего чая. Наконец-то они 
смилостивились. Я подошел к стойке, где оставил Александра Ме-
фодиевича. Он сказал: "Владимир Иванович, дальше не стоит бес-
покоиться. Мы живем". Он раскрыл свой саквояж, вынул городс-
кую булочку за 6 копеек и кусок сала. На мой удивленный взгляд 
проговорил: "Когда бы и куда бы я не ехал в командировку, всегда 
беру в дорогу украинское сало. Это остатки. Бывали случаи, когда 
оно помогало в совершенно безвыходных ситуациях. Уникальный 
случай произошел в Канаде. Члены делегации после окончания 
Международного географического конгресса собрались в аэропор-
ту, чтобы вылететь на родину. Объявили посадку. Но транспорт 
руководителя советской делегации И. П. Герасимова застрял в 
пробке. Он не успевал на регистрацию. Самолету уже было разре-
шено выруливать на взлетную полосу. Я прошел в кабину пилотов 
и угостил их оставшимся у меня значительным по размеру куском 
украинского сала. Из-за неплотно прикрытой двери кабины мы 
слышали обрывки фраз их эмоционального разговора с диспетче-



 

 257

ром аэропорта. По прошествии примерно 30 минут на борт доста-
вили отставшего И. П. Герасимова. Без потерь делегация своевре-
менно вернулась в Москву". 

Голос диктора прервал наше общение. Пассажиров авиарейса 
Саранск–Воронеж–Киев приглашали пройти на посадку. Мы расп-
рощались. Тогда я совершенно не мог предполагать, что уже сов-
сем скоро судьбоносно для меня наши дороги с А. М. Мариничем 
вновь пересекутся. 

К концу 1988 г. я закончил подготовку докторской диссертации, 
и мы с Ф. Н. Мильковым стали обговаривать место возможной 
защиты. Федор Николаевич считал, что докторский совет при гео-
графическом факультете МГУ мог бы быть наиболее подходящим 
вариантом. Решили, что я поеду в Москву и предварительно пере-
говорю с членом совета профессором Т. В. Звонковой. Ее кандида-
тура наилучшим образом подходила для этих целей потому, что 
научное направление, разрабатываемое ее группой, и проблемы, 
затронутые в моей докторской, имели много общего. 

Но Татьяна Васильевна посоветовала мне ориентироваться на 
Киев: "Там прекрасный человек, председатель докторского совета 
Александр Мефодиевич Маринич". 

По возвращении в Воронеж мы обсудили создавшуюся ситуа-
цию с Федором Николаевичем. "Видимо, Владимир Иванович, Вам 
выпала судьба креститься в Киеве. Держим направление на Мари-
нича", – подвел он итог нашего разговора. 

До защиты докторской я несколько раз бывал в Институте 
географии АН Украины. Непродолжительные встречи с Алекса-
ндром Мефодиевичем создавали уверенность в благополучном 
исходе задуманного мною "дела". Помнится несколько ключевых 
моментов. В начале 1989 г. меня вызвали на заседание ученого 
совета для утверждения оппонентов и определения срока защиты. 
В маленьком, удобном зале собрались члены совета, которые пред-
ставляли Киевский университет и академическое географическое 
учреждение. На заседании нужно было решить судьбу представ-
ленной в совет докторской диссертации ленинградки по направле-
нию "биогеография" – принять к защите или не принять. В самом 
начале обсуждения члены совета перешли с русского языка на ук-
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раинский. Я напряженно пытался угадать итоговый результат. По-
сле окончания заседания Александр Мефодиевич, пригласив меня 
в кабинет, спросил: "Поняли, что произошло?" "Мне думается, что 
диссертацию приняли к защите", – ответил я. "Как раз все наобо-
рот, не приняли", – ответил он. И тут я сказал о самом сокровен-
ном: "Александр Мефодьевич, а если при моей защите члены сове-
та будут задавать вопросы и вести дискуссию на украинском 
языке, что для меня будет сложно?" На что он твердо ответил: 
"Пока я председатель совета и директор этого не может произой-
ти". После этих слов мне вспомнился давнишний рассказ Федо-
ра Николаевича Милькова, относящийся к началу 50-х гг., когда 
его несколько раз приглашали в Киев заведовать кафедрой. Моти-
вируя свой очередной отказ, он сказал: "У Вас, украинцев, есть 
особое отношение к мигрантам". На что известный климатолог 
В. П. Попов парировал: "Когда мы приглашаем, то это гарантия 
успеха, а если лезут "самозванцы", то тут гарантии никакой". Меня 
принимали, а значит, я мог рассчитывать на успех. 

Ученый совет, в котором предполагалось защищать диссер-
тацию, имел всеукраинский статус. Его члены представляли 
различные вузовские центры республики: Киев, Львов, Одессу, 
Иваново-Франковск, Симферополь, Харьков. Еще более пест-
рым был перечень специальностей членов сонета: физико-геог- 
рафы, ландшафтоведы, климатологи, геологи, биогеографы, па-
леогеографы, почвоведы. 

25 мая 1989 г. состоялось мое "крещение" в Киеве. Заседание 
совета было динамичным, дискуссионным, творческим. Официа-
льными оппонентами по диссертации "Техногенные ландшафты: 
структура, функционирование и географические подходы к их 
оптимизации (на примере лесостепной и степной зон Русской 
равнины)" выступали: В. И. Галицкий, доктор географических 
наук, сотрудник отдела ландшафтоведения Отделения геогра-
фии АН Украины, член совета; доктор географических наук, 
старший научный сотрудник Института географии АН СССР 
Л. И. Мухина и доктор географических наук, профессор Московс-
кого института землеустройства В. М. Чупахин.  



 

 259

Поздравляя меня с успешной защитой, Александр Мефодиевич 
тогда сказал: "Владимир Иванович, Вы этот день запомните на всю 
оставшуюся жизнь. Он совпал с днем открытия съезда народных 
депутатов СССР". Но тогда ни он, ни я не могли представить, что 
открытие съезда было началом старта к развалу страны. 

Первые годы после защиты мы вели с Александром Мефодие-
вичем активную переписку, которая прервалась в начале 90-х гг.  

Последняя самая короткая встреча с А. М. Мариничем произо-
шла в 1995 г. на юбилейном Х съезде Русского географического 
общества в Санкт-Петербурге. Украинская делегация на фурше-
те, устроенном новым президентом общества, держалась кучно. 
Я подошел поприветствовать, завязался достаточно дружеский 
разговор. Когда представилась удобная минута, заговорил с Алек-
сандром Мефодиевичем о причинах прекращения переписки. Он 
не поддержал предложенного мною направления разговора. 

Вот таким и останется навсегда в моей памяти Александр Мефо-
диевич Маринич – мой Креститель. 
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Черваньов І. Г. 
 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ЛІДЕРА 
 

иття склалося так, що мені – студентові 5-го курсу геог-
рафічного факультету Харківського університету – 

пощастило бути присутнім на ІІІ з'їзді Географічного товарис-
тва СРСР, який відбувся в 1960 р. в Києві. Я запам'ятав обраного 
тоді президента Товариства академіка Є. Н. Павловського – ві-
домого медико-географа та мікробіолога, кількох інших науко-
вих знаменитостей – гігантів у моєму студентському баченні. На 
той час ледь-ледь жеврів "блакитний вогник" телебачення й по-
бачити поряд справжнього вченого, за підручником якого ти 
навчаєшся, було справжнім дивом.  

Добре пам'ятаю (й досі наводжу студентам як приклад вдалого 
географічного прогнозу) висловлені тоді професором К. І. Герен-
чуком твердження про те, що в разі масового вирубування лісів 
у Карпатах на нас чекають катастрофічні фізико-географічні 
явища. І він не помилився. Врізалася у свідомість через імпозан-
тність вигляду й постать доцента А. С. Харченка, відомого кар-
тографа, запам'ятався доцент Б. М. Іванов – напевно через екзо-
тичність на той час такої науки, як карстологія, та багато інших 
непересічних осіб, що згодом стали провідними представниками 
географічної науки. 

Усі присутні шанобливо й захоплено поставились до легендар-
ного полярника Івана Дмитровича Папаніна, який, будучи, як на 
мій тодішній погляд, уже доволі літньою людиною, чарував бадьо-
рістю, оптимізмом, простотою стосунків і готовністю поспілкува-
тись, сфотографуватися будь з ким і в будь-якому місці скромної 
виставки видань та карт, що супроводжувала й суттєво прикрашала 
наше зібрання. Таким був фон і зав'язка того, що відіграло визна-
чальну роль у моєму особистому науковому житті, незримо пов'я-
заному з Олександром Мефодійовичем Мариничем.  

На жаль, із часом залишається дедалі менше людей, які можуть 
пригадати ті роки, коли Олександр Мефодійович Маринич був 
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стрункою молодою людиною високого росту, з шевелюрою кольо-
ру справжнього воронового крила, з дещо суворим поглядом, неча-
стою (тому особливо бажаною) посмішкою, впевненою твердою 
ходою, хоча й з певними ознаками його бойової долі. Як тепер про 
це говорять, – це був харизматичний лідер, людина, від самої При-
роди призначена бути лідером.  

Мої перші, ще студентські штрихи бачення особистості 
О. М. Маринича саме того далекого часу практично не зазнали 
ревізії впродовж наступних більш як 50 років. Звісно, з'явились 
ознаки часу, ще більше позначилися важкі роки війни, тяжке 
поранення, життєві потрясіння, що разом додали сивини й скор-
ботності в погляді, але жодної позитивної риси цей образ не 
втратив. Про цей феномен людської "інваріантності" (пробачте 
за можливо недоречне вживання наукового терміна) власне я й 
хотів би далі написати – вже як зовсім доросла людина. 

Мої спогади стосуються переважно, так би мовити, "візуалізації" 
з Харкова діяльності О. М. Маринича – президента Українського 
географічного товариства. З повагою до того часу мушу насамперед 
сказати, що наше географічне товариство зростало з утворенням 
нових відділів та відділень. У Харкові також було створено спочат-
ку відділення, але майже відразу – Харківський відділ. Досі не можу 
збагнути, як саме Олександр Мефодійович зі своїми помічниками – 
віце-президентом та вченим секретарем – у який спосіб і через які 
важелі міг забезпечувати таку активну, цілеспрямовану роботу чис-
ленного складу товариства. А це було саме так. 

Думаю, що не перебільшую, коли порівнюю образ нашого пре-
зидента з віце-головами Імператорського Російського географічно-
го товариства (які фактично керували його роботою), відомими 
дослідниками Ф. П. Літке, П. П. Семеновим, Ю. М. Шокальським, 
а в радянський час – із президентами Географічного товариства 
Л. С. Бергом, С. В. Калесником, О. Ф. Трьошніковим. Олек-
сандр Мефодійович завжди виступав із ґрунтовним аналізом, під-
сумовував і визначав вердикт, який практично ніколи не піддавався 
сумніву, – таким був авторитет ученого. 
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Харківський відділ Українського географічного товариства 
впродовж 15 років очолював Георгій Петрович Дубинський – 
метеоролог-геофізик, завідувач кафедри загальної фізичної геог-
рафії і картографії, у 1960–1973 рр. – декан геолого-геогра- 
фічного факультету. Наш відділ був відомий тим, що створив 
першу в Україні науково-дослідницьку частину, яка спочатку 
мала 3–4 госпдоговірні теми загальним обсягом фінансування 
понад 1 млн крб (величезна на той час цифра, що значно переви-
щувала фінансування науково-дослідного сектору всього універ-
ситету). Було створено кілька експедиційних загонів, були кошти 
на придбання деякого оснащення (метеорологічні прилади, пала-
тки, велосипеди, канцелярські товари тощо). Особливо ж важли-
вою була можливість залучення здібних і працелюбних студентів 
до справжньої науково-дослідної роботи. 

Надалі я не торкаюсь загальновідомих речей, що супрово-
джували поступ Маринича-науковця та Маринича-організатора: 
успішний захист докторської дисертації з геоморфології Пів-
денного Полісся (надалі багатьом геоморфологам і мені також 
довелося користуватися його науковим здобутком), декан геог-
рафічного факультету, проректор Київського університету, 
член-кореспондент АН УРСР, потім – міністр освіти (до речі, 
запроваджені ним шкільні географічні майданчики існують по-
декуди й досі) тощо. 

Продовжую свої "штрихи". Наступний із них стосується спо-
стережень із залу за О. М. Мариничем у президії. Дуже цікаво, 
як Олександр Мефодійович – людина інтелігентна, стримана й 
коректна – передавав своє ставлення до доповідача: спочатку 
глибока зацікавленість, далі, у разі якихось недоречностей чи 
неточностей, ледь-ледь змінюється вираз його обличчя, зміню-
ється поза, і зала відразу відчуває його реакцію, а доповідач, 
відповідно, – ставлення аудиторії. 

Наступний штрих – засідання спеціалізованої ради при Відді-
ленні географії Інституту геофізики Академії наук (згодом – Інсти-
туту географії НАН України). Я був членом спецради 16 років. 
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Одночасно й після того я бував у кількох спецрадах. Але іншої, 
такої ж виваженої, цікавої, я б сказав "стильної", не було й немає. 

Що я маю на увазі? Насамперед нагадаю, що до початку 
90-х рр. це була єдина в Україні спецрада, що мала право при-
йому докторських дисертацій із географічних наук за двома 
спеціальностями. Відповідно до цього статусу в її складі були 
представники практично всіх регіонів України. Крім виконання 
своєї безпосередньої функції, вони ще були й певним науковим 
клубом. Доволі часто відбувалися цікаві й продуктивні дискусії 
з приводу предмета захисту чи певного поняття, що по-різному 
оцінювалося присутніми. Найчастіше такі дискусії розпочинали, 
крім автора цих рядків, професори Г. П. Міллер та Г. І. Швебс. 
Цікавими були роль і поведінка при цьому О. М. Маринича. Він 
був одночасно і диригентом (але без жодних натяків на дириге-
нтську паличку), і вожаком: усім своїм виглядом, позою й пог-
лядом стимулював чи стримував, інколи дозволяв короткі коме-
нтарі, але потім, насамкінець, конкретно і, що є особливо 
важливим для здобувача, влучно й коректно викладав своє ре-
зюме, що рідко нагадувало вердикт судді. 

Останній штрих – стосовно найвагомішого внеску Маринича у 
вітчизняну географію як її лідера. На початку 60-х рр. було про-
ведено величезну роботу з фізико-географічного районування й 
картографування території УРСР – це був бенефіс Маринича-
організатора. А наприкінці 70-х та переважно у 80-х рр. з його 
ініціативи було розпочато великомасштабну роботу з питань ре-
гіонального природокористування в Україні, затверджену як осо-
бливо важлива тематика Відділенням наук про Землю АН УРСР. 
У 1993 р. за цикл монографій "Географічні основи раціонального 
природокористування в Україні" вісьмом географам було прису-
джено Державну премію України в галузі науки і техніки. 
Лідерство Олександра Мефодійовича в цій справі відіграло ве-
лику конструктивну роль.  

До речі, президія Українського географічного товариства разом 
з однією з комісій, створених Відділенням наук про Землю Акаде-
мії наук, в обох випадках з ініціативи член-кореспондента Академії 
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наук України О. М. Маринича, першою в Радянському Союзі ство-
рила робочу групу з геоінформатики. Це був 1982 р. – тобто напе-
редодні знаменної події конституювання геоінформатики як галузі 
фундаментальної науки. 

Я не ставив за мету відтворити цілісний образ Олександра Мефо- 
дійовича.  

Такий образ може бути створений разом усіма, хто був його 
сподвижником, учнем чи прихильником, для передачі наступним 
поколінням географів, усіх науковців. 
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Чехній В. М. 
 

СПОГАДИ ПРО ВИДАТНУ 
ЛЮДИНУ ТА ОСОБИСТІСТЬ 

 
іка життя невпинно й невблаганно котить свої води у віч-
ність. Рік за роком непомітно додається до нашого віку. 

Переходячи від одного покоління до іншого, стаємо свідками того, 
як на різній часовій відстані один за одним ідуть від нас люди, яких 
ми добре знали, – наші колеги, друзі, рідні та близькі. Лише окре-
мим із них усім своїм життям – великими справами та вчинками, 
своїм ставленням до виконання обов'язків перед суспільством – 
вдається створити собі справжній пам'ятник у душах і серцях 
багатьох людей. До когорти таких належить Олександр Мефоді-
йович Маринич – непересічна, потужна особистість, справжній 
аристократ духу. За своє тривале і надзвичайно продуктивне життя 
йому вдалося зробити у сфері наукової діяльності, освітній та дер-
жавній роботі стільки, скільки зробити часто не під силу кільком. 

Я вдячний долі за те, що мені довелося під керівництвом Олек-
сандра Мефодійовича працювати над кандидатською дисертацією 
та в подальшому тісно спілкуватися з ним. Хоча свій досвід такого 
спілкування я набував близько десяти років, у своїх спогадах не 
претендую на розкриття всіх основних граней особистості свого 
Вчителя і зупинюся лише на окремих її проявах, що глибоко засіли 
в моїй пам'яті та запали в мою душу. 

Олександр Мефодійович належав до покоління народжених 
у 1920–1922-х рр., багатьох з яких назавжди забрала війна. За сло-
вами одного офіцера-фронтовика, з кожної сотні учасників війни, 
представлених цим поколінням, у живих залишилося лише троє. 
У серпні 1941 р. у боях під Києвом доля врятувала його, студента-
добровольця, від смерті для великих справ, і він цілком виправдав 
ці сподівання. Олександр Мефодійович нечасто розповідав про ті 
важкі дні, проте якось у дні святкування Перемоги стримано зазна-
чив, що все було не так, як показують у кіно, – жахи війни немож-
ливо адекватно відобразити на екрані. 

У житті Олександра Мефодійовича було кілька пріоритетів. На-
самперед – це родина, яку він надзвичайно сильно любив, та його 
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робота, без якої він не уявляв свого життя. Любов Олександра Ме-
фодійовича до родини часто звучала в його теплих словах про 
дружину Єлизавету Василівну, синів Олександра та Віталія, онуків 
та правнучку. Із великою гордістю він неодноразово розповідав 
про наукові успіхи онука Олександра, який успадкував інтерес до 
науки від свого видатного діда і вже зробив перші результативні 
кроки в цьому напрямі. Олександр Мефодійович намагався дета-
льно дослідити походження свого роду, опрацьовуючи численні 
літературні, зокрема архівні, джерела з цього питання.  

Своє шанобливе ставлення до родини Олександр Мефодійович 
намагався передавати іншим. Пам'ятаю, як мене, ще аспіранта, із 
зацікавленням розпитував про батьків, брата. А коли дізнався, що я 
збираюся одружуватися, щиро зрадів за мене і наголосив на тому, 
наскільки ця подія важлива в житті. У подальшому практично при 
кожній нашій зустрічі цікавився, як справи у дружини, передавав 
їй вітання. Він розумів, що успіх чоловіка значною мірою залежить 
від комфортності та надійності його домашнього вогнища, береги-
нею якого є дружина. 

Другою любов'ю Олександра Мефодійовича була наука. Він не-
одноразово зазначав, що вчений – це ніби підневільний раб, який 
повинен постійно і невпинно працювати над науковими завдання-
ми, що перед ним виникають, і стати справжнім ученим можливо 
лише за повної віддачі справі. Навіть у останні роки свого життя, 
коли стан здоров'я не дозволяв працювати на повну силу, Олек-
сандр Мефодійович продовжував щоденно опрацьовувати широ-
кий спектр наукових питань. Боротьбу з недугою він вів за допомо-
гою прочитаних книг та написаних сторінок.  

У розмовах із ним часто виникало питання престижу геогра-
фії, її ролі в сучасній науці та житті суспільства. Він щиро вбо-
лівав за географію і докладав усіх зусиль для її розвитку. Не раз 
зазначав, що вісім довгих років роботи в міністерстві, сповнених 
щоденних турбот про освіту, забрали в нього цінний час для 
повноцінної наукової праці. Такого відповідального ставлення 
до науки Олександр Мефодійович вимагав і від інших колег-
географів. При кожній нашій зустрічі цікавився, опрацюванням 
яких питань я займаюся на тепер, давав поради щодо можливих 
шляхів подальшої роботи. 
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А науковий досвід у Олександра Мефодійовича був просто фа-
нтастичний: він прекрасно орієнтувався в географічній проблема-
тиці, маючи глибокі знання з фізичної географії, напрацьовані ро-
ками напруженої праці і в камеральних, і в польових умовах. 
Пам'ятаю, як на мене в перші роки аспірантури справив враження 
один епізод нашої роботи над фізико-географічним районуванням 
до Національного атласу України. Йшлося про окремі фізико-
географічні райони та області й можливе уточнення їх меж. Я на-
зивав їх, а Олександр Мефодійович, сидячи спиною до карти Укра-
їни, вголос міркував, відзначаючи основні географічні прив'язки та 
особливості ландшафтної структури цих територій.  

Широке коло наукових інтересів Олександра Мефодійовича 
відображала його велика бібліотека, у якій було практично все 
потрібне для науковця-географа: від різноманітних енциклопе-
дичних видань, словників, картографічних творів до окремих 
робіт із конкретних проблемних питань геології, геоморфології, 
кліматології, метеорології, гідрології, ґрунтознавства, ландшаф-
тознавства та історії географії. Більшу частину цієї літератури, 
зокрема зі свого робочого кабінету на Володимирській, Олек-
сандр Мефодійович подарував бібліотекам та колегам із Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка та 
Інституту географії НАН України.  

Олександр Мефодійович надзвичайно багато читав, і не лише 
географічну літературу. Його цікавили також історія, політика, 
культура. Нерідко на столі у вітальні Олександра Мефодійовича 
лежав стос нових книг, які він швидко прочитував та ділився потім 
своїми враженнями від прочитаного. Надзвичайно високий профе-
сійний рівень, великий життєвий досвід, прекрасне почуття гумору 
та багата літературна мова робили Олександра Мефодійовича ціка-
вим співрозмовником. З ним можна було годинами розмовляти на 
різні теми, його інтерес до співрозмовника завжди був непідроб-
ним. Олександр Мефодійович був гарним оповідачем: надзвичайно 
цікаво розповідав про випадки зі свого життя та життя інших лю-
дей. Знавець людей, він умів точно передавати у своїх розповідях 
характер учасників подій, мотивацію їхніх вчинків. Дуже шкода, 
що Олександр Мефодійович не встиг багато з розказаного виклас-
ти на папері й немало цікавих сторінок його життя залишилося 
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лише в пам'яті окремих людей, з якими він тісно спілкувався. 
Так і не було завершено серію його спогадів про закордонні пе-
ребування, зокрема про зустріч на Кубі із Фіделем Кастро. За-
лишилися написаними, проте не надрукованими, спогади про 
Канаду обсягом 1,5 д. а., над якими Олександр Мефодійович 
працював в останні роки життя.  

Олександр Мефодійович був прекрасним оратором. До виступів 
готувався відповідально, старанно та детально опрацьовував усі 
елементи виступу. Виступаючи, ніколи не читав з папірця, вважав, 
що оратор повинен досконало знати свій предмет доповіді. Ті, хто 
мав можливість слухати його в університеті, досі згадують, наскі-
льки змістовними і цікавими були його лекції.  

Олександр Мефодійович завжди з повагою ставився до лю-
дей, з якими спілкувався, проте міг виявляти твердість характе-
ру, якщо йшлося про справу, принципові речі. Він був надзви-
чайно вимогливим до себе і вимагав належного виконання 
поставлених завдань і від інших. Самодисципліна – це одна з 
рис, які Олександр Мефодійович намагався прищепити своїм 
аспірантам. Пригадуються випадки зі свого, вже порівняно дав-
нього, аспірантського досвіду, коли Олександр Мефодійович 
після складання детального календарного плану робіт наполег-
ливо вимагав вчасної подачі текстів розділів дисертації. Зі свого 
боку він завжди гарантував швидке опрацювання отриманих 
розділів. Висловлюючи зауваження, намагався не образити, а 
підтримати, давав цінні поради щодо правильної організації ро-
боти. Олександр Мефодійович був справжнім педагогом.  

Вимогливість і самодисципліна проявлялися у Олексан- 
дра Мефодійовича також у ставленні до свого фізичного стану. 
Практично до останнього, щоденно для підтримки спортивної 
форми він займався фізкультурою, наголошував, що при цьому 
треба зробити щонайменше 500 рухів. Завжди усміхнений та 
бадьорий, зустрічав гостей удома, іноді з гордістю розповідав 
про свої спортивні результати, неабиякі для його віку. Таке ста-
влення до свого фізичного стану було одним із факторів довго-
ліття Олександра Мефодійовича. Він сам казав, що ніколи не 
думав, що йому вдасться прожити таке довге життя, бо в дитин-
стві не відзначався міцним здоров'ям.  
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Слід відзначити особливе ставлення Олександра Мефодійо-
вича до своїх учителів і наставників, зокрема до академіків 
В. Г. Бондарчука та І. П. Герасимова. Не раз він із глибокою ша-
ною і повагою розповідав про Володимира Гавриловича та Інокен-
тія Петровича. Портрет І. П. Герасимова в інститутському кабінеті 
Олександра Мефодійовича незмінно був розташований навпроти 
його письмового столу, нагадуючи про одного з учителів. Часто 
Олександр Мефодійович розповідав, збагачуючи свої розповіді 
цікавими біографічними деталями, і про інших видатних, зокрема 
українських, учених, які відіграли значну роль у його становленні 
як науковця. Небагато знайдеться в Україні географів, які так доб-
ре знають історію географії, як знав її Олександр Мефодійович.  

Через усе своє життя Олександр Мефодійович проніс студент-
ську дружбу. Він підтримував тісний зв'язок зі своїми однокурсни-
ками. Знав про всі радісні та сумні події в їхньому житті, за необ-
хідності та наявності можливостей допомагав їм. Дивлячись на 
студентські фото, Олександр Мефодійович міг тривалий час роз-
повідати про життєві долі своїх однокурсників, кожен з яких гідно 
пройшов життєвими шляхами, немало з них стали знаними науко-
вцями, вчителями.  

Олександр Мефодійович був патріотом України. Він глибоко 
шанував усе українське, зокрема нашу мову, літературу. У квартирі 
Олександра Мефодійовича портрети Лесі Українки та Тараса Шев-
ченка в рушниках займали почесні місця. Протягом свого життя 
він часто спілкувався з багатьма сучасними українськими майст-
рами пера, зокрема з Олесем Гончаром, який зазнав утисків за 
свою сміливу громадську позицію і художній твір "Собор". На 
книжкових полицях у домашньому кабінеті Олександра Мефоді-
йовича зберігалися численні книги з автографами письменників та 
в товстих фотоальбомах вміщені фото, де зафіксовано хвилини 
його спілкування з представниками творчої української еліти.  

Не полишали думки Олександра Мефодійовича і про його малу 
батьківщину – село Суботці на Кіровоградщині. В останні роки 
життя, незважаючи на складний стан здоров'я, він разом з онуком 
відвідав свої рідні місця. Ця подорож навіяла багато спогадів ди-
тинства, якими він ділився під час наступних розмов. 
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Учений зі світовим ім'ям, Олександр Мефодійович був надзви-
чайно скромною людиною, похвалу на свою адресу сприймав 
стримано. Так, на вшануванні з нагоди 85-річчя в Інституті геогра-
фії НАН України у своїх словах на початку виступу сказав: "Я ро-
зумію, що я сьогодні іменинник, а про іменинників прийнято гово-
рити багато хорошого…". 

В останні роки життя Олександр Мефодійович на основі свого 
багатого особистого життєвого досвіду та аналізу біографій інших 
людей висловлював немало цікавих думок щодо закономірностей 
людських доль та їхніх прихованих "таємничих" механізмів. Він 
глибоко розумів справжню складність життя, важливість і значен-
ня окремих об'єктивних обставин та "збігів", проте великого зна-
чення надавав особистісним рисам людини – творця своєї долі. 
Доля йому приготувала немало випробовувань, які він із гідністю 
подолав і залишився непереможеним. 25 серпня 2008 р. серце цієї 
видатної Людини перестало битися, але його світлий образ буде 
завжди жити в серцях його учнів та колег, допомагаючи долати 
складні життєві ситуації та йти до вершин науки. І не забуваймо 
про те, що належне вшанування пам'яті про Олександра Мефоді-
йовича – видатного науковця, освітянина і прекрасну Людину – 
є нашим безпосереднім обов'язком. 
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Щербань І. М. 
 

ПАМ'ЯТІ НАШОГО ПАТРІАРХА 
 

видко минає час… Уже давно немає з нами Олексан-
дра Мефодійовича. На жаль, відходить у вічність це 

незламне покоління, до якого належав і наш з моєю сестрою 
Ольгою батько – його однокурсник Михайло Ілліч Щербань. 

Вступили вони до Київського університету, на геолого-
географічний факультет у буремному 1937 р. Чотири роки провчи-
лись разом, близько товаришували і зустрілись знову лише після 
важкої кривавої війни. А деякі, про яких вони завжди пам'ятали, 
залишились навічно чотирикурсниками… 

Олександр Мефодійович після важкого поранення закінчував 
університет у Казані, а наш батько, пройшовши війну, отримав 
диплом лише наприкінці 1945 р. вже в Києві і не без участі та підт-
римки Олександра Мефодійовича, який дещо раніше повернувся 
до рідного університету. 

Олександр Мефодійович та Михайло Ілліч пройшли все пода-
льше життя пліч-опліч. Це була міцна, надійна чоловіча дружба, 
яка спиралась на спільні людські цінності, високі поняття честі, 
гідності, відповідальності за справу, свою державу, свої сім'ї, дру-
зів. Відносини цих красивих душею і не лише нею чоловіків поєд-
нали і наші сім'ї, їх дружин, дітей. 

Наш батько після призначення Олександра Мефодійовича про-
ректором Київського університету зайняв відповідальний пост де-
кана географічного факультету. Потім О. М. Маринич став мініст-
ром. Однак вони завжди були разом – у думках і добрих справах, 
спільно розвивали географічну науку, освіту, писали підручники, 
інші книжки та статті, доповіді, гуртували географічну спільноту, 
працювали в Українському географічному товаристві. 

І при цьому неодмінно переймалися долями інших людей, зок-
рема своїх однокурсників, періодично організовували їх зустрічі, 
які проходили у вкрай теплій та дружній атмосфері. Останнім ча-
сом запрошували для участі в них своїх нащадків – дітей та онуків, 
і тому такі ж, як ми, ставали свідками їх неповторно доброго, взає-
моповажного спілкування. Кращі традиції, як вони вважали, мають 
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передаватись у спадок наступним поколінням, і ми будемо це 
робити, зберігаючи все те краще, що створено нашими батьками. 

Олександр Мефодійович пройшов непростий життєвий шлях, 
але незалежно від обставин, посад завжди залишався зразком висо-
кої гідності, інтелігентності, поваги до людей, утвердження кра-
щих принципів людських стосунків, доступності для спілкування. 
Важко переоцінити його внесок у розвиток географічної науки, 
освіти, підготовку цілої плеяди науковців, фахівців, які і сьогодні 
несуть його знання та вміння, думки, справжні людські цінності до 
сучасних студентів-географів, поширюють їх у різноманітних 
інших сферах діяльності. 

Не випадково більшість наших колег називали Олексан- 
дра Мефодійовича ще при його житті нашим Патріархом. 

Символічно, що могили побратимів – Олександра Мефодійо-
вича та Михайла Ілліча – розташовані неподалік одна від одної. 
Вони і в цьому навіки разом. Ми часто, вже зі своїми дітьми та 
друзями, вихованцями і Олександра Мефодійовича, і нашого 
батька, відвідуємо ці могили, щоб засвідчити свою глибоку по-
вагу до них та пам'ять, подумки знову привітатись, поспілкува-
тись, порадитись, розповісти про здобутки та проблеми, відчути 
їх підтримку у добрих справах.  

З нами, в наших серцях назавжди залишились спомини про цих 
наших рідних, непересічних Особистостей, про їхню дружбу, щирі, 
людські відносини, які надійно загартовувались і не зламались за 
багато років випробовування життям.  

Тепер продовжують товаришувати діти тих однокурсників, 
які вступили на наш геофак у далекому 1937 р. Життя, про яке 
мріяли наші батьки і все робили для того, щоб воно було кра-
щим, має тривати, а належна шана до них лише має зміцнювати 
наші душі та серця. 
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ІНТЕРВ'Ю О. М. МАРИНИЧА 
 

ГОЛОВНОМУ РЕДАКТОРОВІ ЖУРНАЛУ 
"ГЕОГРАФІЯ ТА ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ В ШКОЛІ" 

М. П. ЗАДОРОЖНОМУ 
 
Розмова відбулася в Інституті географії Національної академії наук України 
напередодні 80-річчя від дня народження О. М. Маринича. 

Серпень 2000 року  
 

Олександр  Маринич :  
"Ми повинні навчити учня думати, 
самостійно здобувати знання 
та вміти їх застосовувати в житті". 

 
Олександре Мефодійовичу, як і чому Ви стали географом? 

Де і коли здобули географічну освіту? 
 

Вибір професії – одна з важливих і складних подій у житті лю-
дини. Якщо це зроблено СВІДОМО і вдало, такий фахівець працює 
краще і приносить суспільству більшу користь. 

Я з дитинства полюбив природу, її красу і різноманіття. Мої 
дитячі та юнацькі роки пройшли на степових просторах Кірово-
градщини з її долинами, левадами, байраками і відомим Чорним 
лісом. Після закінчення середньої школи понад 60 років тому я 
вступив на геолого-географічний факультет Київського держав-
ного університету. Студенти мали можливість слухати змістовні 
лекції професора В. М. Чирвінського із загальної геології, ака-
деміка В. Г. Бондарчука з геоморфології, академіка Г. Воблого з 
економічної географії, члена-кореспондента Д. К. Зерова з біо-
географії, проходити навчальні і виробничі практики на Канів-
щині, в Криму, на Тянь-Шані, в експедиціях у різних районах 
України. На факультеті взагалі, а на курсі зокрема, панувала 
творча атмосфера. З 64 моїх однокурсників, які в 1941 р. закін-
чили 4-й курс, 12 здобули вчені ступені і працювали у закладах 
вищої освіти і наукових установах. Це свідчить про багатогран-
ну підготовку випускників географічного факультету. 

Диплом географа-геоморфолога я одержав у Казанському 
університеті в 1942 р. Там перебував на лікуванні у шпиталі 
після поранення під час оборони Києва. В Казані розпочинав 
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аспірантуру, яку продовжив у Київському університеті під кері-
вництвом академіка В. Г. Бондарчука, і в 1948 р. захистив кан-
дидатську дисертацію. 

 
Ви передусім учений, Ваші праці, присвячені фізичній геог-

рафії, геоморфології, ландшафтознавству, проблемам приро-
докористування, історії географічної науки. Які, на Вашу думку, 
головні тенденції та основні напрями розвитку географічної 
науки за останні півстоліття? 

 

Характерною рисою розвитку науки в цілому в другій половині 
XX ст. була, з одного боку, її диференціація, а з другого, – інтегра-
ція. Особливістю географії як фундаментальної науки є її поло-
ження як у системі природничих, так і гуманітарних та суспільних 
наук. А проблеми взаємодії суспільства і природи за цей період 
надзвичайно ускладнилися. У зв'язку з цим роль географії як і низ-
ки інших наук, почала зростати. Нині в системі географічних наук 
налічується близько 40 наукових дисциплін. Поряд з класичними 
фізичною та економічною географією, картографією набули розви-
тку загальне землезнавство, ландшафтознавство, математична гео-
графія, біогеографія, палеогеографія, екологічна, медична, рекреа-
ційна, меліоративна, суспільна, історична, політична, військова 
географія. Новими напрямами досліджень збагатилися географічні 
науки про окремі компоненти природного середовища: геоморфо-
логія, кліматологія, метеорологія, гідрологія суходолу, океанологія, 
гляціологія, географія ґрунтів, рослинності і зоогеографія. Значні 
наукові досягнення мають галузеві економіко-географічні дисцип-
ліни: географія промисловості, географія сільського господарства, 
географія транспорту, географія невиробничої сфери. За останні 
десятиріччя виникло космічне землезнавство. Одним з наскрізних 
підходів для всіх цих наук є конструктивно-географічний напрям. 
Все це разом дає підстави стверджувати, що сучасна географія є 
однією з провідних наук про Землю. 

 
Олександре Мефодійовичу, які нові завдання постали перед 

географічною наукою у зв'язку з незалежністю України? 
 

3 проголошенням України як самостійної держави постали 
ряд нових географічних проблем і завдань. Змінилося геополі-
тичне положення України, яке потребує географічного осмис-
лення і вивчення. 
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Більшої уваги вимагають дослідження теоретичних і методоло-
гічних проблем географії. 

По-новому розглядаються проблеми географії природних ре-
сурсів України, їх оцінки і використання. Суспільно-географічні 
дослідження мають бути спрямовані на обґрунтування напрямів 
трансформації матеріального виробництва, його територіальної 
організації, вдосконалення галузевої структури, розроблення нової 
схеми економіко-географічного районування території нашої дер-
жави, вивчення чинників якості життя тощо. 

Особливо актуальними є еколого-географічні дослідження, роз-
роблення географічних засад розв'язання глобальної проблеми ста-
лого розвитку. Для репрезентації нашої держави на міжнародному 
рівні особливе значення має створення Національного атласу Укра-
їни, електронну версію якого зроблено в Інституті географії. 

З передачею Україні антарктичної станції, яка тепер має назву 
"Академік Вернадський", розгорнулися регулярні дослідження в 
цій частині земної кулі. 

Слід зазначити, що у зв'язку з економічною кризою в Україні 
зменшилося фінансування наукових досліджень. Практично 
припинилося фінансування експедиційних географічних дослі-
джень, впровадження новітніх методів вивчення природних 
процесів і явищ. Без цього ефективність географічних дослі-
джень різко зменшується. 

Є і позитивні зміни в царині географії в Україні. Це – органі-
зація на базі Відділення географії Інституту географії НАН Укра-
їни (1991), якого географічна громадськість домагалася багато 
років. У ряді університетів створено кафедри географії України. 
З 1993 р. Інститутом географії та Українським географічним това-
риством видається "Український географічний журнал". На допо-
могу вчителям майже п'ять років виходить науково-методичний 
журнал "Географія та основи економіки в школі". У складі Вищої 
атестаційної комісії України діє експертна рада з географії, а в ос-
новних географічних центрах – університетах функціонують спе-
ціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських ди-
сертацій з географічних наук. 
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Інститут географії приділяє значну увагу підготовці науко-
вих кадрів і не тільки для себе, а й для інших установ. Де пра-
цюють ваші вихованці? 

 

Розвиток наук неможливий без виховання і підготовки нау-
кових кадрів. Про це повинна турбуватися держава, а кожен на-
уковець має вважати своїм обов'язком готувати наукову зміну. У 
нас в Інституті географії функціонують дві спецради із захисту 
кандидатських і докторських дисертацій: одна – з соціальної та 
економічної географії і картографії, яку очолює директор Інсти-
туту член-кореспондент НАН України Л. Г. Руденко, а друга – з 
фізичної географії, геофізики і геохімії ландшафтів та геомор-
фології і палеогеографії, якою керую я. За 1991–1999 рр. на цій 
раді захищено 37 кандидатських і 16 докторських дисертацій. 
Мої вихованці – доктори наук працюють на географічному фа-
культеті Київського університету (П. Г. Шищенко, М. Д. Грод- 
зинський), у нашому Інституті (В. М. Пащенко), у В'єтнамі 
(Фам Хоанг Хай), а кандидати наук – у Києві, Одесі, Сімферо-
полі, в країнах СНД, у В'єтнамі та Кубі. 

 
Як в Україні розвивається ландшафтознавство –одна із інте-

гральних географічних наук? 
 

Ландшафтознавство, як комплексна наука про природне сере-
довище, його антропогенні зміни і процеси, що в ньому відбува-
ються, набуває все більшого теоретичного і прикладного значення. 
Зокрема, під час розв'язання географічних проблем природокорис-
тування, геоекологічних проблем, у контурному землеробстві, охо-
роні та збереженні природи. Ландшафтознавство від вивчення 
переважно морфології та генезису ландшафтів перейшло до пог-
либленого дослідження їх геофізичних і геохімічних властивостей, 
динаміки, стану та антропогенних змін. Без вивчення процесів, що 
відбуваються в ландшафтах, неможливо зрозуміти взаємодію між 
окремими компонентами природи, передбачати і запобігати дії 
стихійних явищ і процесів. 

Основними центрами ландшафтних досліджень є: Інститут гео-
графії НАН України, Київський, Одеський, Львівський, Таврійсь-
кий, Харківський, Чернівецький університети. За останні десяти- 



 

 277

річчя ландшафтознавцями України розроблено важливі методо-
логічні і методичні проблеми ландшафтознавства (К. І. Герен- 
чук, П. Г. Шиценко, Г. П. Міллер, В. О. Боков, В. М. Пащенко, 
М. Д. Гродзинський), геофізики ландшафтів (В. Ю. Некос, В. Т. Гри- 
невецький, В. М. Петлін), геохімії ландшафтів (В. М. Гуцуляк, 
Л. Л. Малишева, Л. М. Шевченко), досліджено антропогенізова-
ні ландшафти та ландшафти, змінені техногенними процесами 
(Г. І. Денисик, В. С. Давидчук, Ю. Г. Тютюнник). 

 
Яке практичне значення ландшафтознавчих досліджень? Чи 

знайшли відображення дослідження ландшафтознавців в освіті? 
 

На основі виконаних теоретичних і прикладних досліджень 
розроблено класифікацію ландшафтів, проведено польове кар-
тографування, видано перші ландшафтні карти України окремих 
областей і регіонів. На ландшафтно-генетичних принципах здій-
снено детальне фізико-географічне районування всієї України, 
яке знайшло значне застосування у практиці. З ландшафтознавс-
тва і фізико-географічного районування опубліковано ряд ґрун-
товних монографій. У регіональному плані краще вивчені ланд-
шафти Придніпров'я, Поділля, Українських Карпат, Криму, 
Полісся, Чорнобильської зони. 

Досягнення в галузі ландшафтознавства знайшли відобра-
ження в географічній освіті. В нових підручниках для середньої 
школи подано глибші поняття про ландшафти, їх регіональні 
особливості. У вищих навчальних закладах на географічних фа-
культетах і відділеннях запроваджено викладання основ ланд-
шафтознавства та спеціальні курси. 

Нещодавно ми разом із П. Г. Шищенком підготували новий пі-
дручник для закладів вищої освіти з фізичної географії України. В 
ньому більше уваги приділено ландшафтній характеристиці регіо-
нів, проблемам природокористування, природним ресурсам, геое-
кологічним умовам. Обґрунтовано існування в Україні ще однієї 
природної зони – зони широколистих лісів, яка розташована в захі-
дній частині України і є східним продовженням зони широколис-
тих лісів Західної Європи. Зауважу, що це не лісостеп, а саме фра-
гмент зони широколистих лісів. У природних зонах виділяються 
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підзони, ландшафтні краї і області, які поділяються на райони. 
В Україні виявлено 275 фізико-географічних районів, 55 областей, 
14 країв, 3 підзони і 4 зони. 

 
Які головні загальногеографічні напрями і шляхи розвитку 

географічної науки на перспективу? 
 

Частково я зупинявся на них, відповідаючи на попередні запи-
тання. Взагалі прогнозування – справа невдячна, але це одне з важ-
ливих завдань науки. Безумовно, в майбутньому система географі-
чних наук буде збагачуватися новими напрямами досліджень, 
відбуватиметься подальша її диференціація та інтеграція. 

Актуальним залишатиметься розроблення теоретичних поло-
жень і методології системи географічних наук. Предмет і завдання 
кожної науки з розвитком суспільства розширюються і змінюють-
ся. Сучасна географія має інтенсивніше рухатися в напрямі техні-
зації, екологізації та гуманізації. Глибше зрозуміти географічні 
закономірності без використання досягнень природничих (матема-
тики, кібернетики, фізики, хімії, біології, геології) і технічних та 
інженерних наук неможливо. 

Географія вже сьогодні розвивається в конструктивному напря-
мі. Конструктивно-географічні розробки вже тепер застосовують-
ся. Розвиток інженерної географії, інженерної геоморфології, інже-
нерної гідрології, обґрунтування і експертиза територіальних 
проектів потребуватимуть поліпшення зв'язків з технічними і тех-
нологічними науками. 

Для України та й усього людства однією з найважливіших про-
блем є вивчення екологічних умов і наукове обґрунтування шляхів 
їх значного поліпшення. Географічній науці тут належить не 
остання роль. Екологічну ситуацію нині розглядають не тільки як 
суто біологічну, а як міждисциплінарну проблему, у т. ч. – геогра-
фічну. Складними для суспільства є глобальні та регіональні еко-
логічні проблеми, які вивчають географи. Екологізація більшості 
наук – закономірний процес. 

Пріоритетним напрямом з географічної точки зору нині є оцін-
ка, вивчення і комплексне використання природних ресурсів – мі-
нерально-сировинних, земельних, водних, кліматичних, біологіч-
них та ін. Географічне ресурсознавство буде розвиватися. 
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Гуманізація географічних наук стосується не тільки суспільної і 
економічної географії, а ще більше фізичної географії. У зв'язку з 
різким зростанням впливу суспільства на природне середовище і 
відповідним значним зворотним впливом – природи на людину – 
всі географічні дослідження мають бути спрямовані на поліпшення 
умов життя і здоров'я людини. 

Ці три основні тенденції можуть успішно здійснюватися за 
умов спільних тісних зусиль природничої, суспільної і економічної 
географії та картографії. Для розв'язання цих проблем необхідне 
широке впровадження в географічні дослідження нових методів – 
дистанційних з використанням космічної інформації, комп'ютер-
них, сучасних лабораторних, моніторингових, стаціонарних та ін. 
У галузі суспільної та економічної географії мають активніше роз-
виватися структурна географія промисловості, політична геогра-
фія, урбаністика, географія населення, зарубіжне країнознавство 
передусім сусідніх країн. 

Успішне здійснення адміністративної реформи, розроблення 
принципів регіональної політики, нового адміністративно-терито- 
ріального устрою України неможливі без географічних розробок 
цих проблем. 

Упевнений, що роль географічної науки в розвитку нашої 
країни, в управлінні регіонами і державою, в нашому житті в 
майбутньому зростатиме. 

 
Історія географічної науки в Україні – це біла пляма, яку по-

чали інтенсивно ліквідовувати тільки з проголошенням неза-
лежності нашої держави. Чи поділяєте Ви таку думку? 

 

Не зовсім. Великий пласт відомостей з історії розвитку геог-
рафічної науки в Україні та про персоналії – вчених, освітян 
викладено на сторінках 3-томної "Географічної енциклопедії 
України" (1989–1993). 

Уже після проголошення незалежності було підготовлено кіль-
ка монографій професором О. І. Шаблієм про постаті Степана Руд-
ницького, Володимира Кубійовича та інших учених-географів, 
імена яких замовчувалися з відомих причин. А нещодавно вийшов 
друком посібник з історії розвитку географії в Україні, автором 
якого є професор Я. І. Жупанський. Великий фактичний матеріал 
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про географів-науковців зібрано і опубліковано професором 
О. В. Краснопольським. Але треба ще докласти багато зусиль для 
всебічного висвітлення розвитку наукової географічної думки і 
географічної освіти в Україні. 

 
Мені відомо про Ваші задуми щодо підготовки і видання 

багатотомної "Географії України". Розкажіть, будь ласка, про 
це коротко. 

 

Давно назріла потреба підготувати і видати багатотомну 
"Географію України", а в умовах суверенної держави це особли-
во необхідно. Адже досі користувалися багатотомним дорево-
люційним виданням географії Росії за редакцією П. П. Семе- 
нова-Тян-Шанського та 22-томним – Радянського Союзу, де 
Україні присвячено два томи. 

Багатотомне географічне видання складне. Проспект і структу-
ру 12-томної "Географії України" практично розроблено. Три томи 
передбачено присвятити характеристиці кордонів, географічного і 
геополітичного положення, історії географічного вивчення при-
родного середовища і природних ресурсів, екологічним умовам, 
народному господарству, населенню і населеним пунктам усієї 
України. Дев'ять томів мають висвітлювати географію регіо-
нів України відповідно до проведеного природно-господарського 
районування України. Окремі томи мають бути присвячені регіо-
нам (краям), які, як правило, мають історико-географічні назви, 
наприклад: Поділля, Причорномор'я, Київське Придніпров'я, 
Українські Карпати тощо. Видання має ілюструватися кольоро-
вими картами, фотографіями, схемами і таблицями. 

 
Який сучасний стан зв'язків між географічною наукою 

і освітою? 
 

Немає освіти без науки, як і науки без освіти. Зв'язки між ними 
складні, а в географії, у зв'язку з її специфікою (про що йшлося 
вище), особливо ускладнилися. Існує значний розрив між геогра-
фічною наукою і змістом шкільної географії. Намагалися розв'яза-
ти цю проблему шляхом уведення наукової термінології в шкільну 
географію. Але це шлях хибний. Багато географічних знань, які 
потрібні кожній людині, загальна середня освіта не дає. 
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Має місце недооцінка географії, зокрема в останні роки, як 
одного з базових шкільних предметів, якому належить важлива 
роль у формуванні світогляду, вихованні любові до своєї держа-
ви, розумінні природних і суспільних процесів. Загальний рівень 
географічної культури населення низький. Необхідний ґрунтов-
ний перегляд змісту шкільної географії, структури шкільної гео-
графічної освіти, поліпшення підручників, посібників, методів 
навчання, удосконалення взаємозв'язків між фізичною та соціа-
льною й економічною географією та міжпредметних зв'язків. 
Назріла потреба введення в школі завершального географічного 
курсу. Доцільно скористатися переходом на 12-річну освіту і 
створити такий курс, який би не тільки поєднав знання з фізич-
ної, економічної і соціальної географії, а й глибше підготував 
випускників до майбутнього життя. 

 
Які освітянські проблеми потребують нині, на Вашу думку, 

першочергового розв'язання? Яку роль мають відігравати дирек-
тор школи, учитель у розбудові української школи? 

 

Освіта – дуже складна система суспільства і держави. З одного 
боку, вона динамічна, багатофункціональна, а з другого, – консер-
вативна, в позитивному плані, і не терпить частих, неапробованих 
змін. Вона потребує певної стабільності та глибокого наукового 
обґрунтування й аналізу. Тому безперервне реформування загаль-
ної середньої освіти часто не дає позитивних наслідків і негативно 
діє багато років. 

Загрозливого стану набуває проблема престижу освіти, відбува-
ється спад інтересу учнівської молоді до навчання, до здобуття 
знань. Сама школа цього завдання не вирішить, воно має загально-
державний характер. Ми повинні навчити учня думати, самостійно 
здобувати знання та вміти їх застосовувати в житті. В останні роки 
послабилися функції з виховання всебічно розвиненої людини. 
Треба використати все позитивне, придатне в нових умовах, все, 
що було здобуто освітою в попередні періоди. 

У системі освіти України працює понад мільйон фахівців. 
Центральною особою у школі є вчитель. На жаль, престиж учи-
тельської професії різко знизився і без корінних змін у ставленні до 
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вчителя суспільства, держави, батьків і учнів майже неможливо 
успішно і актуально вирішувати завдання освіти, забезпечувати 
належне майбутнє суспільства. 

Багато залежить і від директора школи. Крім знань власне свого 
предмета та педагогіки, він повинен уміти керувати педагогічним 
колективом, володіти правовими та фінансовими питаннями. 

Надзвичайно важливими залишаються проблеми сільської 
школи. Вони не тільки освітянські, а й економічні, загальнодер-
жавні. Справа не лише в матеріальній базі. У сільській школі, як 
правило, однокомплектній, немає повного навантаження для 
учителя-предметника. Багатьом учителям доводиться викладати 
предмети не за фахом, що ускладнює здобуття сільськими діть-
ми якісної освіти. Сільський учитель повинен мати гідні умови 
роботи, певні пільги. 

 
Яка Ваша думка про перехід на 12-річне навчання та інші 

заходи, що відбуваються в середній освіті? 
 

Перехід на 12-річне навчання назрів і необхідний. Передова сві-
това практика засвідчила його ефективність. Це тривалий і склад-
ний процес, який ставить нові великі завдання. Здійснювати пере-
хід слід без поспіху, з великою підготовчою роботою. До цього не 
зовсім готові як вчителі, так і педагогічна наука, органи освіти. 
Складнощі виникнуть і в зв'язку з диференціацією середньої освіти 
і профілюванням середніх навчальних закладів. Не можна допус-
кати їх ранньої і подрібненої спеціалізації. 

Перш ніж переходити на 12-бальну систему оцінки знань, також 
доцільно було б провести ґрунтовний експеримент і підготувати 
методичні рекомендації для вчителя. 

 

Щиро  вдячний  за  предметну  і  цікаву  розмову .  
 

Опубліковано в журналі "Географія 
та основи економіки в школі", 
№ 4, 2000 р., с. 39–42. 
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СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ О. М. МАРИНИЧА 
 

(Некролог) 
 
25 серпня 2008 р. на 88-му році життя відійшов у вічність вида-

тний учений, державний та громадський діяч, колишній міністр 
освіти, один із фундаторів та організаторів сучасної української 
географічної науки, багаторічний президент Українського геог-
рафічного товариства, лауреат Державної премії у галузі науки 
і техніки, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент 
Національної академії наук України, доктор географічних наук, 
професор Олександр Мефодійович Маринич.  

Славний життєвий шлях пройшов О. М. Маринич. Він наро-
дився 4 вересня 1920 р. в с. Суботці Знам'янського району на 
Кіровоградщині у простій селянській сім'ї. Після навчання у 
школі в рідному селі, а потім – у сусідній Богданівці та в Кіро-
вограді, яку закінчив із відзнакою, в 1937 р. він вступив на гео-
лого-географічний факультет Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка.  

У 1941 р., закінчивши 4-й курс, одразу після початку війни ра-
зом із першими 150 добровольцями з числа студентів та викладачів 
університету пішов на фронт, брав участь у обороні Києва, де в 
боях неподалік від Пирогова був тяжко поранений, що давалося 
взнаки протягом усього його подальшого життя. Після майже річ-
ного лікування успішно закінчив Казанський державний універси-
тет за спеціальністю "Географ-геоморфолог" і там же вступив до 
аспірантури. Потім у 1943 р. знову добровільно повернувся до лав 
Армії, у танкових військах був радистом бойової машини. 

Із закінченням війни демобілізувався й одразу повернувся до 
Києва, до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, 
де під керівництвом академіка В. Г. Бондарчука продовжив на-
вчання в аспірантурі. Закінчив її у 1948 р., успішно захистивши 
кандидатську дисертацію на тему "Геоморфологія Подільсько-
го Придністров'я", продовжив наукову та викладацьку діяльність в 
університеті. Працював асистентом, доцентом кафедри геомор-
фології, завідувачем кафедри фізичної географії (1956–1971). 
У 1956–1968 рр. – декан географічного факультету, потім до 
1971 р. – проректор університету з навчальної роботи. Значну ува-
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гу приділяв експедиційним дослідженням, які проводив на терито-
рії Поділля, Полісся, Придніпров'я, лісостепової та степової зон, 
у Криму та в Карпатах, а також далеко за межами України. 

На основі результатів глибоких польових та інших наукових 
досліджень О. М. Маринич підготував і в 1961 р. у Московському 
державному університеті ім. М. В. Ломоносова захистив доктор-
ську дисертацію на тему "Геоморфологія Південного Полісся", 
яка в 1963 р. була видана як монографія. Науковим консультан-
том з підготовки дисертації, у якій по-новому розкрито по- 
ходження Полісся, численні його особливості, був академік 
І. П. Герасимов, опонентами – академік К. К. Марков та доктори 
географічних наук К. І. Геренчук і Г. І. Гарецький, які високо 
оцінили виконану роботу.  

У 1969 р. О. М. Маринича було обрано член-кореспондентом 
Академії наук України. 

Характерним для науково-педагогічної діяльності О. М. Мари- 
нича було прагнення донести до студентства, аспірантів найсу-
часніші фундаментальні наукові знання, навчити глибоко розу-
міти природні процеси, їх зміни під дією антропогенних факто-
рів, закономірності формування сучасних природних та інших 
особливостей території України, всієї Землі. Його учнями стали 
тисячі фахівців, які працювали і працюють у різних сферах в 
Україні та за її межами.  

З березня 1971 р. протягом більш як восьми років О. М. Мари-
нич очолював Міністерство освіти. За цей час в Україні, реалізую-
чи відповідну державну програму, було забезпечено майже стовід-
соткове охоплення молоді шкільного віку навчанням у середній 
школі, суттєво вдосконалено навчальний процес, відповідні про-
грами, підручники, збудовано тисячі нових шкіл, започатковано 
систему навчання та підвищення кваліфікації керівників закладів 
освіти. Про відкритий, демократичний і разом із тим вимогливий 
стиль О. М. Маринича, сформовану в міністерстві атмосферу взає-
мної довіри і поваги, відповідального ставлення до справи й досі 
згадують тодішні його працівники. 

О. М. Маринич обирався депутатом Верховної Ради двох скли-
кань (1971–1980).  
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У 1979 р. О. М. Маринич перейшов на наукову роботу до 
Академії наук, де працював у складі бюро Відділення наук 
про Землю НАН України, очолював Відділення географії Інсти- 
туту геофізики ім. С. І. Суботіна, на базі якого в подальшому, 
насамперед завдяки зусиллям О. М. Маринича, після здобуття 
Україною незалежності було створено сучасний Інститут гео-
графії НАН України, діяльністю якого він опікувався до 
останнього свого подиху.  

Суттєвий внесок О. М. Маринича у формування наукових основ 
сучасної географії, її теоретичних засад, розв'язання актуальних 
проблем фізичної географії, ландшафтознавства, геоморфології, 
розроблення схем фізико-географічного, іншого природничого та 
природно-господарського районування, взаємодії суспільства і 
природи, конструктивного природокористування, розгортання ста-
ціонарних географічних досліджень, історії географічної науки. 

За участю та за редакцією О. М. Маринича спільно з В. П. По-
повим та А. І. Ланьком було підготовлено та видано в 1968 р. мо-
нографію "Фізико-географічне районування України" – непере-
вершений за детальністю і комплексністю опис регіональних 
природних особливостей країни. За активною участю О. М. Мари-
нича підготовлено й видано географічний атлас "Природные усло-
вия и естественные ресурсы Украинской ССР" (1978). Він був ав-
тором і редактором таких широко відомих географічних праць, як 
"Украина. Общий обзор" та "Украина. Районы" (1969) багатотом-
ного географічного видання "Советский Союз", монографії "Укра-
ина и Молдавия" із серії "Природные условия и естественные 
ресурсы СССР" (разом із М. М. Паламарчуком, 1972); заступни-
ком голови редколегії серії "Природа Украинской ССР", відпо-
відальним редактором і одним з авторів її тому "Ландшафты и 
физико-географическое районирование" (разом із П. Г. Шищен-
ком та В. М. Пащенком, 1985). 

За ініціативою, активною участю та під керівництвом О. М. Ма-
ринича географами України було реалізовано широку дослідни-
цьку програму з конструктивних проблем природокористування 
в Україні, видано цикл робіт, які у 1993 р. було відзначено Дер-
жавною премією України в галузі науки і техніки. 
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Під керівництвом О. М. Маринича в Україні було розгорну-
то важливі роботи з ландшафтного картографування, вперше 
підготовлено і видано ландшафтну карту України в масштабі 
1 : 1 000 000 (1997).  

З ініціативи та під керівництвом О. М. Маринича напередодні 
здобуття Україною незалежності було розпочато підготовку і упе-
рше видано унікальну 3-томну "Географічну енциклопедію Украї-
ни" (1989–1993). Пізніше О. М. Маринич став одним з ініціаторів, 
розробником концептуальних засад, натхненником підготовки та 
видання знову ж таки вперше в Україні Національного атласу 
України, який наприкінці 2007 р. вийшов друком і також був від-
значений Державною премією України в галузі науки і техніки.  

У цілому в доробку О. М. Маринича понад 440 наукових пуб-
лікацій в Україні та багатьох державах світу, з яких понад 20 моно- 
графій, підручників та навчальних посібників, серед яких особли-
ве місце займають навчальні посібники "Фізична географія Укра-
їнської РСР" (разом із А. І. Ланьком, М. І. Щербанем, 1969, 
а також із П. Г. Шищенком, 1982) підручник "Фізична геогра-
фія України" (разом із П. Г. Шищенком, 2003, 2005, 2006), за 
якими ще багато років будуть готуватись нові покоління геогра-
фів та інших фахівців.  

Протягом майже 30 років О. М. Маринич очолював спеціалізо-
вану вчену раду з присудження наукових ступенів докторів та кан-
дидатів географічних наук за спеціальністю "Фізична географія, 
геофізика та геохімія ландшафтів", яка й дотепер працює при 
Інституті географії НАН України і в якій за цей час одержали 
путівку в життя понад 130 добре знаних учених-географів, 
включаючи 34 доктори географічних наук. Безпосередньо під 
керівництвом та за науковим консультуванням О. М. Марини-
ча науковцями підготовлено 25 кандидатських та 9 доктор- 
ських дисертацій, він був опонентом на захисті дисертацій ба-
гатьма тепер широко відомими географами України, Росії, Бі-
лорусі, В'єтнаму та інших держав, завжди надавав конкретну 
допомогу кожному, хто звертався до нього.  

Наукову, викладацьку діяльність О. М. Маринич незмінно 
поєднував з активною громадською діяльністю. Значною мірою 
завдяки його зусиллям спільно з професором П. К. Заморієм 
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у 1958 р. в Україні було відновлено діяльність Географічного 
товариства як самостійної наукової громадської організації. У 
1964–1995 рр. О. М. Маринич був президентом Українського 
географічного товариства, в подальшому – його почесним чле-
ном (з 1995), членом вченої ради, постійно плідно займався по-
пуляризацією географічних знань, наук про землю. За цей час 
Товариство стало однією з найавторитетніших громадських ор-
ганізацій в Україні, зміцнилися його зв'язки з аналогічними за-
рубіжними товариствами. У 1990 р. О. М. Маринича було обра-
но почесним членом Географічного товариства СРСР, у 1993 – 
почесним членом Всеукраїнської спілки краєзнавців, у 1994 – 
почесним професором Таврійського національного університету 
ім. В. І. Вернадського. 

О. М. Маринич брав активну участь у діяльності Міжнарод-
ного географічного союзу, роботі трьох його конгресів, програмі 
ЮНЕСКО "Людина і біосфера", відповідного національного комі-
тету, численних наукових рад, комісій, редакційних колегій. Він 
читав лекції в університетах Франції, Німеччини, Польщі, Хорватії, 
США, Канади, Великої Британії, Словаччини, Швеції, Норвегії, 
Індії, Куби, Сирії, Лівану, Греції, Болгарії, Угорщини, Японії, брав 
участь у роботі всіх з'їздів Географічного товариства СРСР та Гео-
графічного товариства України, очолював Українську делегацію на 
ювілейній конференції ЮНЕСКО (1971), представляв державу на 
багатьох інших міжнародних форумах учених, освітян. 

О. М. Маринич більш як за 60 років своєї невтомної, плідної ді-
яльності став визнаним лідером, патріархом географічної науки, 
освіти, консолідатором зусиль не лише вчених-географів, а й пред-
ставників багатьох інших галузей знань, широко знаним та шано-
ваним науковцями багатьох держав світу.  

Особисті трудові та бойові заслуги, досягнення в науковій 
діяльності О. М. Маринича відзначено високими державними 
нагородами: Державною премією України в галузі науки і техні-
ки, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, двома ордена-
ми Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни ІІ ступеня, "За 
мужність" ІІІ ступеня, почесним званням "Заслужений діяч науки і 
техніки", медалями "За бойові заслуги", "За оборону Києва", "За 
победу над Германией", "За трудовое отличие", іншими медалями 
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(всього 24), включаючи іноземні. Його було відзначено також ме-
даллю імені В. О. Сухомлинського, почесним званням "Ветеран 
праці Київського університету". 

Світла пам'ять про Олександра Мефодійовича Маринича як 
державного діяча, прекрасного організатора, видатного вченого-
енциклопедиста, безмежно відданого географії, самовіддану, му-
дру, чуйну та мужню, багатогранно обдаровану Людину, Вчите-
ля, назавжди залишиться в наших серцях. 
 

Президія вченої ради Українського географічного товариства, 
вчена рада Інституту географії НАН України, 
вчена рада географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
рада ветеранів Міністерства освіти і науки України, 
рада ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
учні, колеги, друзі. 
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ОСНОВНІ ФАКТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
 
4 вересня 1920 – народився в с. Суботці Знам'ямського району Кірово-

градської області; 
1927–1937 – навчання в початковій школі с. Суботці Знам'янського ра-

йону Кіровоградської області, в 5 класі середньої школи с. Богданівки 
Знам'янського району, потім – у середній школі № 4 м. Кіровограда, яку 
закінчив із відзнакою; 

1937–1941 – студент геолого-географічного факультету Київсько-
го державного університету; 

1941 – участь у боях за оборону Києва на Південно-західному фронті у 
складі Зведеного 600-го стрілецького полку 147-ї дивізії Київського війсь-
кового округу, у серпні був тяжко поранений; 

1941–1942 – перебування на лікуванні в госпіталі № 1668 в м. Казані; 
1942–1943 – студент, аспірант географічного факультету Казансь-

кого університету; 
1943–1945 – служба в 149-й танковій бригаді Московського військово-

го округу, радист бойової машини; 
1945–1948 – аспірант, асистент геологічного факультету Київсь-

кого державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 
1946 – одружився з Є. В. Сафоновою; 
1948 – захистив у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шев-

ченка дисертацію на тему "Геоморфологія Подільського Придністров'я" 
на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук; 

1949–1955 – доцент кафедри геоморфології географічного факультету 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 

1956–1971 – завідувач кафедри фізичної географії Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка;  

1956–1968 – декан географічного факультету Київського державно-
го університету ім. Т. Г. Шевченка; 

1961 – захист у Московському державному університеті ім. М. В. Ло- 
моносова докторської дисертації на тему "Геоморфологія Південно-
го Полісся"; 

1962 – затверджений у званні професора; 
1964–1995 – президент Українського географічного товариства; 
1968–1971 – проректор із навчальної роботи Київського державно-

го університету ім. Т. Г. Шевченка; 
1969 – обраний член-кореспондентом АН УРСР; 
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1971–1979 – міністр освіти Української PCP; 
1971–1980 – депутат Верховної Ради Української PCP; 
1971 – нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора; 
1976 – нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора; 
1979–1989 – керівник Сектору (з 1981 – Відділення) географії Інститу-

ту геофізики АН України, заступник директора цього інституту, завідувач 
відділу фізичної географії, професор географічного факультету Київсько-
го державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 

1986 – нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня; 
1989–2005 – радник при дирекції Інституту геофізики (з 1991 – Інсти-

туту географії) HAH України, професор географічного факультету Київ-
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (з 1994 – Київсь-
кий національний університет імені Тараса Шевченка); 

1990 – обраний почесним членом Географічного товариства СРСР; 
1991 – присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки 

України";  
1993 – присвоєно звання "Почесний член Всеукраїнської спілки 

краєзнавців"; 
1993 – присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 

за цикл колективних монографій "Географічні основи раціонального при-
родокористування в Україні"; 

1994 – обраний почесним професором Сімферопольського державно-
го університету; 

1995 – обраний почесним членом Українського географічного 
товариства; 

2001 – нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня; 
25 серпня 2008 – помер в м. Києві, похований на Байковому кладовищі. 
 
Участь у експедиційних роботах 
та польових географічних екскурсіях 
 

1946 – Подільське Придніпров'я (Вінниччина і Хмельниччина). 
Геоморфологічні дослідження; 

1947 – Подільське Придністров'я (Тернопільщина). Геоморфологі-
чні дослідження; 

1948 – Вінницьке Побужжя. Фізико-географічні маршрути; 
1949 – Житомирське Полісся. Вивчення геоморфологічної будови 

річкових долин; 
1950 – Житомирське Полісся. Геоморфологічні дослідження; 
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1951 – Волинське і Мале Полісся. Геоморфологічні дослідження; 
1952 – Волинське Полісся. Геоморфологічні та фізико-географічні 

дослідження; 
1953 – Прип'ятське Полісся (Білорусь). Геоморфологічні та фізико-

географічні дослідження; 
1954 – Київське Полісся. Геоморфологічні та фізико-географічні 

дослідження; 
1955 – Канівське Придніпров'я і Полтавська рівнина. Наукова екскур-

сія у зв'язку з нарадою з лесовидних відкладів; 
1956 – Поділля і Українські Карпати. Наукова екскурсія у зв'язку 

із Всесоюзною нарадою з ландшафтознавства; 
1957 – Лісостеп Придніпровської височини і степ Причорноморської 

низовини і Крим. Наукова екскурсія у зв'язку із Всесоюзною нарадою 
з фізико-географічного районування (Київ); 

1958 – Правобережна Україна і Українські Карпати. Наукова геологіч-
на екскурсія у зв'язку із з'їздом Карпатсько-Балканської асоціації; 

1959 – Київське Лівобережне Придніпров'я. Ландшафтні дослідження; 
1959 – Литва. Ознайомлення з ландшафтами у зв'язку із Всесоюз-

ною нарадою з ландшафтознавства (Вільнюс); 
1960 – Житомирське Полісся. Ландшафтні дослідження; 
1962 – Алтай, Забайкалля, озеро Байкал. Фізико-географічні спостере-

ження, консультації експедиції з картографування ґрунтів; 
1967 – Чернігівське, Новгород-Сіверське Полісся, Середньоросій-

ська височина. Ландшафтні та фізико-географічні маршрути; 
1979 – Таджикистан. Наукова екскурсія для ознайомлення з гірськими 

ландшафтами Паміру; 
1980 – Киргизія (оз. Іссик-Куль) і Узбекистан (Ферганська долина). 

Наукова екскурсія у зв'язку із з'їздом Географічного товариства СРСР; 
1982 – Київське Придніпров'я (Димерський географічний стаціонар). 

Експериментальні дослідження з геофізики ландшафтів із застосуван-
ням дистанційних аерометодів; 

1982 – Архангельська область, Соловецькі острови. Фізико-геогра- 
фічні спостереження у зв'язку з Всесоюзною нарадою з проблем охо-
рони природи; 

1985 – Київське лісостепове Придніпров'я. Ландшафтні дослідження; 
1987 – Лісостепова і степова зони України. Ландшафтні дослідження 

та уточнення меж фізико-географічних країв, областей і районів; 
1990 – Грузія. Вірменія. Фізико-географічні спостереження; 
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1993 – Волинський лісостеп (Рівне–Берестечко–Дубно). Ландшафт-
ні маршрути. 

 
Участь у міжнародних наукових конгресах, 
симпозіумах та з'їздах географічних товариств 
 

1947, січень – 1-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Ленінград); 
1955, лютий – 2-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Москва); 
1958, вересень – з'їзд Карпатсько-Балканської асоціації (Київ, Львів, 

Ужгород); 
1960, – січень–лютий – 3-й з'їзд Географічного товариства СРСР 

(Київ); 
1960 – липень-серпень – XIX Міжнародний географічний конгрес 

(Стокгольм), участь у науковій екскурсії (Швеція, Норвегія, Фінляндія); 
1961, серпень – вересень – VI Міжнародний конгрес з вивчення чет-

вертинного періоду (Варшава), наукова екскурсія (Польща); 
1962, травень – Міжнародний симпозіум із сучасних рухів земної 

кори (Німецька Демократична Республіка); 
1964, березень – 1-й з'їзд Географічного товариства УРСР (Київ); 
1964, травень – 4-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Москва); 
1964, липень – XX Міжнародний географічний конгрес (Лондон). Об-

рання член-кореспондентом комісії по схилах Міжнародного географіч-
ного союзу; 

1970, червень – 2-й з'їзд Географічного товариства УРСР (Львів); 
1970, грудень – 5-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Ленін-

град); 
1975, березень–квітень – 3-й з'їзд Географічного товариства УРСР 

(Харків); 
1975, грудень – 6-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Тбілісі); 
1976, липень – XXIII Міжнародний географічний конгрес (Москва); 
1980, травень – 4-й з'їзд Географічного товариства УРСР (Воро-

шиловград); 
1980, вересень – 7-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Фрунзе); 
1981, жовтень – IV конгрес географів Болгарії (Варна); 
1982, липень – Міжнародний конгрес із вивчення четвертинного пері-

оду (Москва); 
1982, грудень – Всесоюзний з'їзд океанологів (Ялта); 
1985, березень – 5-й з'їзд Географічного товариства УРСР (Сім-

ферополь); 
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1985, вересень – 8-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Київ); 
1990, травень – 6-й з'їзд Географічного товариства УРСР (Одеса); 
1990, вересень – 9-й з'їзд Географічного товариства СРСР (Казань); 
1995, травень–червень – 7-й з'їзд Українського географічного това-

риства (Київ); 
1995, серпень – 10-й ювілейний з'їзд Руського географічного товарис-

тва (С.-Петербург); 
2000, червень – 8-й з'їзд Українського географічного товариства 

(Луцьк); 
2004, червень – 9-й з'їзд Українського географічного товариства 

(Чернівці). 
 
Зарубіжні наукові та службові відрядження 
 

1965, листопад–грудень – Югославія, лекції в Загребському універси-
теті з проблем фізичної географії та геоморфології, ознайомлення з ланд-
шафтами та містами; 

1966, квітень-травень – Канада, ознайомлення з організацією навча-
льної і наукової роботи в Едмонтонському університеті (провінція Альбе-
рта), лекції з фізичної географії та геоморфології України, наукова екскур-
сія в Кордильєри, Аппалачі та на Ніагарський водоспад; 

1967, листопад-грудень – Франція, читання лекцій із проблем фізич-
ної географії і геоморфології в університетах Сорбонни, Тулузи, Гренобля 
і Страсбурга, наукові географічні експедиції по Франції; 

1969, квітень–травень – Індія, лекції з ландшафтознавства та геог-
рафії України в університеті м. Майсор, ознайомлення з ландшафтами 
Південної Індії; 

1969, червень – Чехословаччина, у складі делегації Міністерства 
вищої освіти СРСР з нагоди святкування 50-річчя Братиславського 
університету; 

1970, жовтень – Канада і США, у складі делегації Всесоюзного то-
вариства "Знання", лекції з географії України, ознайомлення з універ-
ситетами, історичними і визначними місцями Монреаля, Чикаго, Сан-
Франциско, Лос-Анджелеса, Вашингтона і Нью-Йорка; 

1971, листопад – Франція, керівник делегації УРСР на ювілейній 
сесії ЮНЕСКО; 

1972, лютий–березень – Куба, у складі делегації Міністерства освіти 
СРСР у зв'язку з підписанням угоди про співробітництво в галузі освіти 
між СРСР і Кубою, ознайомлення з роботою навчальних і наукових за-
кладів Куби, виступи з доповідями і лекціями; 
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1974, лютий–березень – Сирія, Ліван, керівник делегації Радянсь-
кого товариства дружби із зарубіжними країнами, виступи на зборах 
і мітингах; 

1974, грудень – Японія, керівник делегації Міністерства освіти 
СРСР, вивчення досвіду організації роботи навчальних закладів Токіо 
та Кіото, виступи з доповідями про освіту в СРСР; 

1977, квітень – США, заступник керівника делегації Міністерст-
ва освіти СРСР на радянсько-американському симпозіумі з проблем 
підготовки учителів загальноосвітніх шкіл в умовах науково-техніч- 
ного прогресу, виступ із доповіддю і участь у дискусіях; 

1978, листопад – Греція, керівник делегації Радянського товариства 
дружби із зарубіжними країнами, виступи з доповідями і промовами, 
ознайомлення з історичними місцями і природою Греції; 

1993, жовтень – Угорщина, участь у конференції з проблем геоеколо-
гії та співробітництва з угорськими географами, лекція про географію 
України в Інституті географії АН Угорщини. 

 
 
 
 

 



 

 295

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ 
О. М. МАРИНИЧА 

 
1949 
 

1. Геология: Университет на дому / соавт. А. М. Безуглый, И. Г. Пидо- 
пличко – Киев : Рад. шк., 1949. – Вып. 2. – С. 53–78. 

 

1950 
 

2. Геологія: Університет на дому / співавт. А. М. Безуглий, І. Г. Підоп-
лічко. – К. : Рад. шк., 1950. – Вип. 2. – С. 49–74. 

3. Про походження врізаних меандрів р. Дністра // Наук. зап. Київ. ун-ту, 
1950. – Т. 9, вип. 1. – № 4. – С. 19–24. 

 

1951 
 

4. Видатний російський географ П. П. Семенов-Тян-Шанський. – К. : 
Вид-во АН УРСР, 1951. – 20 с. 

5. Геоморфологічні особливості центрального Полісся УРСР // VIII на-
ук. сес. Київ ун-ту. Секція геогр. : тез. доп. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1951. 
– С. 10–11. 

 

1952 
 

6. Великий російський географ М. М. Пржевальський. – К. : 
Вид-во АН УРСР, 1952. – 32 с. 

7. Геоморфологічні проблеми Полісся УРСР в зв'язку з перетворенням 
природи Поліської низовини // IX науч. сес. Киев. ун-та. Секция геогр. : 
тез. докл. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1952. – С. 22–23.  

8. До питання про методику складання геоморфологічної карти 
// Наук. зап. Київ. ун-ту, 1952. – Т. 11, вип. 6. – С. 17–21.  

 

1953 
 

9. Геоморфологическая характеристика Западного Полесья УССР 
// X науч. сес. Киев. ун-та. Секция геогр. : тез. докл. – Киев : Изд-во Ки-
ев. ун-та, 1953. – С. 5–7. 

10. Геоморфологічне районування долини р. Південний Случ 
// Наук. зап. Київ. ун-ту, 1953. – Т. 12, вип. 2. – С. 23–29.  

 

1956 
 

11. За зміцнення зв'язків географії з практикою народного госпо-
дарства // Геогр. зб. Геогр. т-ва УРСР. – 1956. – Вип. 1. – С. 3–12. 



 

 296

12. Короткий геолого-геоморфологічний нарис Полісся Україн-
ської РСР // Нариси про природу і сільське господарство Українсь-
кого Полісся. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1956. – С. 5–44.  

13. Основні риси будови та історії розвитку річкових долин Українсь-
кого Полісся // Геогр. зб. Геогр. т-ва УРСР. – 1956. – № 1. – С. 27–79.  

14. Основні риси будови та історії розвитку річкових долин Українсь-
кого Полісся // XIII наук. сес. Київ. ун-ту. Секція геогр. : тез. доп. 
– К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1956. – С. 3–6. 

15. Рельеф [Украинской ССР] // БСЭ. – 2-е изд. – М., – 1956. – Т. 44. 
– С. 68–69. 

16. Географічний збірник Географічного товариства УPCP / чл. ред-
кол. А. М. Маринич. – 1956. – Вип. 1. – 307 с. 

 

1957 
 

17. Геоморфологическое районирование Припятского Полесья Украи-
ны // Совещ. по естеств.-ист. районированию УССР для целей сел. хоз-ва : 
тез. докл. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1957. – С. 3–4. 

18. Основные вопросы физико-географического районирования Укра-
инской ССР / соавт. В. П. Попов, А. И. Ланько, О. В. Порывкина // Там же. 
– С. 7–10. 

19. Роль четвертичных отложений в строении рельефа Украинско-
го Полесья // Всесоюз. междувед. совещ. по изуч. четвертич. периода : 
тез. докл. – М. : 1957. – С. 43–44. 

20. Науковий щорічник за 1956 рік. Географічний факультет / чл. ред-
кол. О. М. Маринич. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1957. – 68 с. 

 

1958 
 

21. Наукова нарада по природно-геогр. районуванню Української PCP 
для цілей сільського господарства // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. геол. та геогр. 
– 1958. – № 1, вип. 1. – С. 147–154. 

22. Николай Измаилович Дмитриев (1886–1957) // Изв. АН СССР. 
Сер. геогр. – 1958. – № 2. – С. 160. 

23. Про деякі геоморфологічні прояви структурно-геологічних особ-
ливостей масиву габро-лабрадоритів Коростенського плутону // Изв. 
АН СССР. Сер. геогр. – 1958. – № 2. – С. 105–109.  

24. Про льодовикові та водно-льодовикові форми рельєфу Українсь-
кого Полісся // Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1958. – Вип. 1, № 5. – С. 90–98. 

25. Схема физико-географического районирования Украинской ССР 
/ соавт. В. П. Попов, А. И. Ланько // Науч. докл. высш. шк. Геол.-геогр. 
науки. – 1958. – № 1. – С. 98–100. 



 

 297

26. Фізико-географічне районування Української PCP / співавт. А. І. Лань- 
ко, В. П. Попов, О. В. Поривкіна // Атлас сіл. госп-ва УPCP. – К. : Вид-во 
Київ. ун-ту, 1958. – С. 16. 

27. Атлас сільського господарства Української PCP / чл. редкол. 
О. М. Маринич. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1958. – 47 с.  

28. Науковий щорічник за 1957 рік. Географічний факультет / чл. ред-
кол. О. М. Маринич. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1958. – 72 с. 

 

1959 
 

29. Физико-географическое районирование Украинской ССР для 
целей сельского хозяйства: материалы к III съезду Геогр. о-ва Союза ССР 
/ соавт. А. И. Ланько, В. П. Попов, О. В. Порывкина, П. Н. Цысь. – Л., 
1959. – 24 с. 

30. Історія Київського університету. 1834–1959 (До 125-річчя з дня за-
снування). – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 629 с. [Ч. 1, розд. 2 : Вклад 
вчених університету в розвиток природничих наук. / співавт. 
І. К. Половко, М. І. Щербань. – С. 137–141. Ч. 2, розд. 2 : Розвиток приро-
дничих наук в університеті / співавт. І. К. Половко, М. І. Щербань. 
– С. 485–492]. 

31. К итогам первого этапа физико-географического районирования 
Украинской ССР / співавт. В. П Попов, А. С. Харченко // Материалы 
III совещ. по естеств.-ист. и экон.-геогр. районированию СССР для 
целей сел. хоз-ва, Москва, 25–29 мая 1959 г. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 
1959. – С. 35–36. 

32. Ландшафтно-типологическая карта Житомирского Полесья как 
основа для физико-географического районирования / соавт. Н. П. Сирота 
// Четвертое Всесоюз. совещ. по ландшафтовед. в Риге : тез. докл. – 1959. 
– Т. 31. – С. 119–120. 

33. [Рец.] / соавт. П. К. Заморий, М. В. Щербакова // Науч. докл. 
высш. шк. Геол.-геогр. науки. – 1959. – № 2 . – С. 227–228. – Рец. на кн.: 
Карандеев М. В. Геоморфология Европейской части ССР. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1957. – 314 с. 

 

1960 
 

34. Волга // УРЕ. – К., 1960. – Т. 2. – С. 552–553. 
35. Географія // Там само. – К., 1960. – Т. 3. – С. 190–191. 
36. З досліджень радянських географів / співавт. П. К. Заморій 

// Наука і життя. – 1960. – № 9. – С. 21–22. 



 

 298

37. Третій з'їзд Географічного товариства СРСР і наші завдання 
/ співавт. П. К. Заморій // Геогр. зб. Геогр. т-ва УРСР. – 1960. – Вип. З. 
– С. 13–17.  

38. Украинская Советская Социалистическая Республика (Украина) : 
Природа // МСЭ. – 3-е изд. – М. : Изд-во сов. энцикл., 1960. – Т. 9. 
– С. 706. 

39. Physical-geographic regionalization of the Ukrainian SSR for 
Agricultural purposes / coothers A. I. Lanko, V. P. Porov, O. V. Poryvkina, 
P. N. Tsys // Soviet Geography. – I960. – Vol. L, № 10. – P. 33–50.  

40. Sur le "reliefetage" des plaines (a lexemple de l'Ukraine) // Abstracts 
of papers XIX Intern. geogr. congr. – Norden, 1960. – P. 185–186. 

41. Географічний збірник Географічного товариства УРСР / чл. редкол. 
О. М. Маринич. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1960. – Вип. 3. – 224 с. 

 

1961 
 

42. Геоморфология южного Полесья : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук 
/ МГУ им. М. В. Ломоносова. – M., 1961. – 31 с.  

43. Зони географічні // УРЕ. – К., 1961. – Т. 5. – С. 316–317. 
44. Інтерес Т. Г. Шевченка до вивчення природи // Тарас Шевченко: 

До 100-річчя з дня смерті. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – С. 230–237. 
45. О геоморфологическом районировании Припятского Полесья Укра-

ины // Тр. науч. совещ. по природ.-геогр. районированию УССР (для це-
лей сел. хоз-ва). – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1961. – С. 73–79. 

46. О ярусности рельефа равнин (на примере Украины) : материалы 
XIX Междунар. геогр. конгр., Стокгольм, 6–13 авг. 1960 г. – М. : Изд-во 
АН СССР, 1961. – С. 155–159.  

47. Основные вопросы физико-географического районирования Укра-
инской ССР / соавт. В. П. Попов, А. И. Ланько, О. В. Порывкина 
// Тр. науч. совещ. по природ.-геогр. районированию УССР (для целей сел. 
хоз-ва). – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1961. – С. 14–25. 

48. Про карстові форми рельєфу Волинського Полісся // Геогр. зб. 
Геогр. т-во УРСР. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – Вип. 4 (Геоморф. сер.). 
– С. 49–55.  

49. Роль четвертичных отложений в строении рельефа Украинского По-
лесья // Материалы Всесоюз. совещ. по изуч. четвертич. периода. – М. : 
Изд-во АН СССР, 1961. – Т. 2. – С. 128–133. 

50. Ярусність рельєфу платформної частини України // Вісн. Київ. ун-ту. 
Сер. геол. та геогр. – 1961. – № 4, вип. 1. – С. 58–63. 



 

 299

51. Географічний збірник / Геогр. т-во УРСР. // чл. редкол. О. М. Ма-
ринич. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – Вип. 4. – 211 с. – (Геоморфологи-
ческая серия). 

52. Труды научного совещания по природно-географическому 
районированию Украинской ССР (для целей сельского хоз-ва) / отв. 
ред. О. М. Маринич. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1961. – 228 с.  

 

1962 
 

53. Українське Полісся : фіз.-геогр. нарис. – К. : Рад. шк., 1962. – 163 с. 
54. Опыт составления геоморфологической карты и карты геоморфо-

логического районирования (на примере Украинского Полесья) // При-
родные ресурсы Левобережной Украины и их использование : материа-
лы межвед. науч. конф. – Харьков. : Изд-во Харьк. ун-та, 1962. – Т. 1. 
– С. 146–150. 

55. Палеогеографія // УРЕ. – К. : УРЕ, 1962. – Т. 10. – С. 472. 
56. Физико-географическое районирование : карта 1 : 5000000 / соавт. 

В. П. Попов, А. И. Ланько, О. В. Порывкина // Атлас УССР и МССР. – М. : 
ГУГК, 1962. – С. 37–38. 

57. Физико-географическое районирование : поясн. текст к карте / со-
авт. В. П. Попов, А. И. Ланько, О. В. Порывкина // Там же. – С. 39. 

58. Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР / чл. редкол. А. М. Ма-
ринич. – М. : ГУГК, 1962. – 90 с.  

 

1963 
 

59. Геоморфология южного Полесья. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1963. 
– 252 с.  

60. Основные вопросы геоморфологии южного Полесья // Report of the 
VI-th International Сongress on Quaternary, Warsaw, 1961. – Lodz : S. n., 
1963. – Vol. 3. – P. 205–214. 

61. Районування фізико-географічне / cпіавт. А. І. Ланько // УРЕ. 
– К. : УРЕ, 1963. – T. 12. – С. 124–125. 

 

1964 
 

62. Первый съезд географов Украинской ССР // Изв. АН СССР. 
Сер. геогр. – 1964. – № 4. – С. 156–158. 

63. Перший з'їзд географів Української PCP // Комплексне геогр. кар-
тографування УРСР / АН УРСР. Геогр. т-во УРСР. – К. : Наук. думка, 
1964. – С. 171–174.  



 

 300

64. Украинская Советская Социалистическая Республика / соавт. 
Л. М. Корецкий // Крат. геогр. энцикл. – M. : Изд-во сов. энцикл., 1964. 
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/ АН УРСР. Сектор географії. Геогр. т-во УРСР. – К. : Наук. думка, 1966. 
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геогр. – М. : Наука, 1966. – С. 93–94.  

83. Про зміст оглядової геоморфологічної карти (На прикладі платфо-
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ламарчук // 2-й з'їзд Геогр. т-ва УРСР : тез. доп., Львів, 1–5 черв. 1970 р. 
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Сер. геогр. – 1970. – № 12. – С. 3–14.  



 

 305

127. Другий з'їзд Географічного товариства Української PCP : тез. доп., 
Львів, 1–5 черв. 1970 р. / відп. ред. О. М. Маринич ; Геогр. т-во СРСР. 
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природопользованию // Геогр. аспекты рационал. использ. природ. 
ресурсов УССР : сб. науч. тр. – Киев : Наук. думка, 1982. – С. 3–10. 

227. Географические аспекты рационального использования природ-
ных ресурсов Украинской ССР : сб. науч. тр. / отв. ред. редкол. А. М. Ма-
ринич ; АН УССР, Геогр. о-во УССР. – Киев : Наук. думка, 1982. – 193 с. 

228. Методические рекомендации по геоморфологическим иссле-
дованиям территории Украинской ССР в целях рационального приро-
допользования / пред. редкол. А. М. Маринич. – Киев : ИЭ АН УССР. 
1982. – 23 с.  

229. Методические рекомендации по исследованиям городов и сис-
тем расселения с учетом совершенствования территориальной струк-
туры производства и рационального природопользования в Украинс-
кой ССР / под общ. ред. А. М. Маринича, Е. И. Питюренко. – Киев : 
ИЭ АН УССР. – 28 с.  
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230. Методические рекомендации по исследованию транспортних 
систем в целях совершенствования транспортно-экономических связей 
и рационального природопользования / пред. редкол. А. М. Маринич. 
– Киев : ИЭ АН УССР, 1982. – 20 с.  

231. Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям 
территории Украинской ССР в целях рационального природопользования 
/ пред. редкол. А. М. Маринич. – К. : ИЭ АН УССР, 1982. – 28 с. 

232. Украинская советская энциклопедия / чл. редкол. А. М. Маринич. 
– Киев : Гл. ред. УСЭ, 1982. – Т. 7. – 567 с.  

233. Украинская советская энциклопедия / чл. редкол. А. М. Маринич. 
– Киев : Гл. ред. УСЭ, 1982. – Т. 8. – 551 с.  

234. Українська радянська енциклопедія / чл. редкол. О. М. Маринич. 
– 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1982. – Т. 7. – 527 с. 

235. Українська радянська енциклопедія / чл. редкол. О. М. Маринич. 
– 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1982. – Т. 8. – 527 с.  
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236. О научной и научно-организационной деятельности Географичес-
кого общества Украинской ССР за 1980 г. / соавт. И. В. Мельничук // Ге-
огр. исслед. для целей планир. экон. и соц. развития : сб. науч. тр. 
/ АН УССР, Геогр. о-во УССР. – Киев : Наук. думка, 1983. – С. 226–233. 

237. Природно-територіальний комплекс // УРЕ. – 2-ге вид. – К., 
1983. – Т. 9 – С. 95–96. 

238. Природно-территориальный комплекс // УСЭ. – Киев, 1983. 
– Т. 8. – С. 530.  

239. Природокористування // УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1983. – Т. 9 – С. 97. 
240. Природопользование // УСЭ. – Киев, 1983. – Т. 8. – С. 531. 
241. Методические рекомендации по гидрологическим исследова-

ниям территории Украинской ССР в целях рационального приро- 
допользования / пред. редкол. А. М. Маринич. – Киев : Отд. геогр. 
МГИ АН УССР, 1983. – 26 с. 

242. Методические рекомендации по исследованиям агропро-
мышленных комплексов в целях рационального природопользования 
/ пред. редкол. А. М. Маринич. – Киев : ИЭ АН УССР, 1983. – 28 с. 

243. Методические рекомендации по исследованиям промышленных 
комплексов в целях рационального природопользования / пред. редкол. 
А. М. Маринич. – Киев : ИЭ АН УССР, 1983. – 27 с.  
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244. Методические рекомендации по картографическому обеспечению 
географических исследований проблем рационального природопользова-
ния / пред. редкол. А. М. Маринич. – Киев : ИЭ АН УССР, 1983 – 27 с. 

245. Украинская советская энциклопедия / чл. редкол. А. М. Маринич. 
– Киев : Гл. ред. УСЭ, 1983. – Т. 9. – 568 с.  

246. Українська радянська енциклопедія / чл. редкол. О. М. Маринич. 
– 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. – Т. 9. – 558 с.  

247. Українська радянська енциклопедія / чл. редкол. О. М. Маринич. 
– 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. – Т. 10. – 543 с.  
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248. О типовой структуре и содержании серии монографий "Констру-
ктивно-географические основы рационального природопользования в 
Украинской ССР" // Геогр. основы рац. природопользования : тез. докл. 
респ. науч. конф., Канев, сент. 1984 г. – Киев : Наук. думка, 1984. – С. 4–6. 

249. К методике проведения географической экспертизы регио- 
нальных проектов по рациональному природопользованию / соавт. 
И. А. Запольский // Там же. – С. 28–29. 

250. Основные направления конструктивно-географических иссле-
дований по рациональному природопользованию в Украинской ССР 
// Комплекс. геогр. исслед. пробл. рац. природопользования : сб. науч. тр. 
/ АН УССР, Геогр. о-во УССР. – Киев : Наук. думка, 1984. – С. 3–11. 

251. Географические основы рационального природопользования : 
тез. докл. респ. науч. конф., Канев, сент. 1984 г. / отв. ред. А. М. Мари-
нич ; АН УССР, Отд-ние геогр. Ин-та геофиз. им. С. И. Субботина. 
Геогр. о-во УССР. – Киев : Наук. думка, 1984. – 191 с.  

252. Комплексные географические исследования проблем рациона-
льного природопользования / отв. ред. Н. Г. Волков, А. М. Маринич ; 
АН УССР, Геогр. о-во УССР. – Киев : Наук. думка, 1984. – 237 с.  

253. Климат / соавт. В. Н. Бабиченко, М. Б. Барабаш, К. Т. Логвинов и 
др. // Природа Украинской ССР / пред. редкол. К. М. Сытник, зам. пред. 
редкол. А. М. Маринич / АН УССР. – Киев : Наук. думка, 1984. – 232 с. 

254. Украинская советская энциклопедия / чл. редкол. А. М. Маринич. 
– Киев : Гл. ред. УСЭ, 1984. – Т. 10. – 560 с.  

255. Украинская советская энциклопедия / чл. редкол. А. М. Маринич. 
– Киев : УСЭ, 1984. – Т. 11, кн . 1. – 608 с.  

256. Українська радянська енциклопедія / чл. редкол. О. М. Маринич. 
– 2-ге вид. – К. : УРЕ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – 608 с.  
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– 2-ге вид. – К. : УРЕ, 1984. – Т. 11, кн. 2. – 496 с.  
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258. Киев : энцикл. справ. / под ред. А. В. Кудрицкого ; авт. ст. о при-
роде А. М. Маринич. – 2-е изд. – Киев : УСЭ, 1985. – 759 с.  

259. Ландшафты и физико-географическое районирование / соавт. 
В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко ; отв. ред. А. М. Маринич // Природа Ук-
раинской ССР / пред. редкол. К. М. Сытник, зам. пред. редкол. 
А. М. Маринич. – Киев : Наук. думка, 1985. – 224 с. 

260. Проблемы природопользования в Полесье в связи с его мелиора-
цией / соавт. В. Т. Гриневецкий. И. А. Запольский. – Киев, 1985. – 38 с.  

261. Географічні основи природокористування в регіонах України 
/ співавт. В. М. Пащенко // Вісн. АН УРСР. – 1985. – № 6. – С. 88–89. 

262. Географічні дослідження: підсумки і перспективи / співавт. 
І. В. Мельничук // Там само. – № 10. – С. 86–87. 

263. Ландшафтно-геофизические и геохимические исследования на 
Дымерском комплексном географическом стационаре / спіавт. В. Т. Гри-
невецкий, Л. Н. Шевченко. – Киев : Наук. думка, 1985. – С. 111–112. 

264. Ландшафтные исследования региональных проблем природопо-
льзования в УССР / спіавт. Г. Шищенко, Г. П. Миллер, П. Д. Подгородец-
кий, М. И. Щербань // Науч.-практ. задачи сов. географии : сб. науч. тр. 
/ АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Л. : ГО СССР, 1985. – С. 119–131. 

265. О научной и научно-организационной деятельности Геог-
рафического общества УССР при АН УССР за 1982 г. / соавт. 
И. В. Мельничук // Систем. картограф. природы и хоз-ва УССР (Тео-
рия, опыт, задачи) : сб. науч. тр. / АН УССР, Геогр. о-во УССР. – К. : 
Наук. думка, 1985. – С. 229–233. 

266. Животный мир / В. А. Топачевский, В. И. Монченко, В. Г. Долин 
и др. ; отв. ред. В. А. Топачевский // Природа Украинской ССР / пред. 
редкол. К. М. Сытник, зам. пред. редкол. А. М. Маринич. – Киев : Наук. 
думка, 1985. – 240 с. 

267. Растительный мир / Т. Л. Андриенко, О. Б. Блюм, С. П. Вассер 
и др. ; отв. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко, зам. пред. редкол. А. М. Мари-
нич // Там же. – 208 с.  

268. V съезд Географического общества Украинской ССР, Симфе-
рополь, март 1985 г. : тез. докл. / отв. ред. А. М. Маринич ; АН УССР. 
Геогр. о-во УССР. – К. : Наук. думка, 1985. – 184 с. 
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269. Украинская советская энциклопедия / чл. редкол. А. М. Маринич. 
– К. : УСЭ, 1985. – Т. 11, кн. 2. – 516 с. 

270. Украинская советская энциклопедия / чл. редкол. А. М. Маринич. 
– К. : УСЭ, 1985. – Т. 12. – 628 с.  

271. Українська радянська енциклопедія / чл. редкол. О. М. Маринич. 
– 2-ге вид. – К. : УРЕ, 1985. – Т. 12. – 568 с.  
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272. Использование и охрана природной среды Среднего Приднеп-
ровья / соавт. В. И. Галицкий, И. А. Запольский ; отв. ред. А. М. Мари-
нич, В. И. Галицкий ; АН УССР, Отд-ние геогр. Ин-та геофиз. 
им. С. И. Субботина. – Киев : Наук. думка, 1986. – 250 с. 

273. Введение // Там же. – С. 3–4. 
274. Заключение // Там же. – С. 239–240. 
275. VII з'їзд Географічного товариства СРСР / співавт. І. В. Мельни-

чук // Вісн. АН УРСР. – 1986. – № 7. – С. 108–110. 
276. К юбилею А. П. Золовского / соавт. М. М. Паламарчук, 

И. Ю. Левицкий, Г. О. Пархоменко и др. // Изв. Всесоюз. Геогр. о-ва. 
– 1986. – Т. 118, вып. 1. – С. 109–110. 

277. Крупные региональные проблемы природопользования в Сред-
нем Приднепровье и их географические аспекты / соавт. В. Т. Гриневец-
кий // Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья 
/ отв. ред. А. М. Маринич, В. И. Галицкий ; АН УССР, Отд-ние геогр. 
Ин-та геофиз. им. С. И. Субботина. – Киев : Наук. думка, 1986. – С. 11–17. 

278. Ландшафти і фізико-географічне районування / співавт. К. І. Герен- 
чук, В. Г. Єна, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко // Українська Радян-
ська Соціалістична Республіка : енцикл. довід. – К. : УРЕ, 1986. 
– С. 57–60. 

279. Ландшафтные исследования региональных проблем приро-
допользования / соавт. П. Г. Шищенко, М. И. Щербань. Г. П. Миллер, 
П. Д. Подгородецкий // Физ. география и геоморфология. – 1986. 
– Вып. 33. – С. 3–12.  

280. Науки про Землю: фізична географія // Українська Радянська Со-
ціалістична Республіка : енцикл. довід. – К. : УРЕ, 1986. – С. 283–284. 

281. О научной и научно-организационной деятельности Географичес-
кого общества при АН УССР за 1983 г. / соавт. И. В. Мельничук // Геогр. 
исслед. для развития агропром. комплексов : сб. науч. тр. / АН УССР, 
Геогр. о-во УССР. – Киев : Наук. думка, 1986. – С. 209–212. 
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282. Опыт разработки географического прогноза / соавт. И. Г. Черва-
нев // Изв. АН СССР. Сер. геогр. – 1986. – № 6. – С. 130–132. 

283. Основные направления исследований по географическим основам 
регионального природопользования // Использование и охрана природной 
среды Среднего Приднепровья / соавт. В. И. Галицкий, И. А. Заполь- 
ский ; отв. ред. А. М. Маринич, В. И. Галицкий ; АН УССР, Отд-ние 
геогр. Ин-та геофиз. им. С. И. Субботина. – Киев : Наук. думка, 1986. 
– С. 5–11. 

284. Перетворення природного середовища та раціональне природоко-
ристування // Українська Радянська Соціалістична Республіка : енцикл. 
довід. – К. : УРЕ, 1986. – С. 67–69. 

285. Природні умови і природні ресурси: Поліська низовина // Там 
само. – С. 34. 

286. Природно-территориальные комплексы и физико-географи- 
ческое районирование / соавт. В. Т. Гриневецкий, С. Р. Кияк // Использо-
вание и охрана природной среды Среднего Приднепровья / отв. ред. 
А. М. Маринич, В. И. Галицкий ; АН УССР, Отд-ние геогр. Ин-та геофиз. 
им. С. И. Субботина. – Киев : Наук. думка, 1986. – С. 133–146. 

287. Природно-территориальные комплексы и физико-географичес- 
кое районирование Среднего Приднепровья // Там же. – С. 91–98. 

288. Решение географических проблем природопользования в Украин-
ской ССР / соавт. И. В. Мельничук // Роль географии в ускорении на-
уч.-техн. прогресса : тез. докл. VIII совещ. геогр. Сибири и Дальнего Вос-
тока. – Иркутск, 1986. – Вып. 1. – С. 123–124. 

289. Роль ландшафтных исследований в рационализации землепользо-
вания / соавт. С. Р. Кияк // Соц.-экон. пробл. рац. использования и охраны 
земел. ресурсов : тез. докл. науч.-произв. конф., Львов, сент. 1986 г. 
– Львов, 1986. – С. 7–10. 

290. Содержание и методы исследований природно-территориальных 
комплексов и их ресурсов для целей сельскохозяйственного производства 
// Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья 
/ отв. ред. А. М. Маринич, В. И. Галицкий ; АН УССР, Отд-ние геогр. 
Ин-та геофиз. им. С. И. Субботина. – Киев : Наук. думка, 1986. – С. 3–10. 

291. Турбота про землю: Дослідження регіональних проблем природо-
користування // Україна. Наука і культура : щорічник. – К. : Знания, 1986. 
– Вип. 20. – С. 297–300. 

292. Новое в концепции землеведения как университетского курса 
/ соавт. П. Г. Шищенко // Геогр. и природ. ресурсы. – 1986. – № 2. 
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– С. 177–178. – Рец. на кн. : Геренчук К. И. Общее землеведение 
/ К. И. Геренчук, В. А. Боков, И. Г. Черванев. – М. : Высш. шк., 
– 1984. – 255 с. 

293. Географические исследования для развития агропромышлен-
ных комплексов : сб. науч. тр. / отв. ред. А. М. Маринич ; АН УССР, 
Геогр. о-во УССР. – Киев : Наук. думка, 1986. – 228 с.  

294. Использование и охрана природной среды Среднего Приднеп-
ровья / соавт. В. И. Галицкий, И. А. Запольский ; отв. ред. А. М. Мари-
нич. – К. : Наук. думка, 1986. – 250 с. 

295. Геология и полезные ископаемые / Е. Ф. Шнюков, А. В. Чеку-
нов, О. С. Вялов и др. ; отв. ред. Е. Ф. Шнюков, Г. И. Орловский 
// Природа Украинской ССР / пред. редкол. К. М. Сытник, зам. пред. 
редкол. А. М. Маринич ; АН УССР. – Киев : Наук. думка, 1986. – 184 с. 

296. Почвы / Н. Б. Вернандер, И. Н. Гоголев, Д. И. Ковалишин и др. 
/ отв. ред. Н. Б. Вернандер, Д. А. Тютюнник // Природа Украинской ССР 
/ пред. редкол. К. М. Сытник, зам. пред. редкол. А. М. Маринич 
/ АН УССР. – К. : Наук. думка. 1986. – 216 с. 

297. Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. 
/ чл. редкол. О. М. Маринич. – 2-ге вид. – К. : УРЕ, 1986. – Т. 1. – 752 с.  

 

1987 
 

298. Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям 
для целей контурно-мелиоративной организации территории колхозов и 
совхозов / соавт. Л. Я. Новаковский, С. Р. Кияк, А. Д. Юрченко. – Киев : 
Укрземпроект, 1987. – 26 е.  

299. Охрана природы – задача всенародная / соавт. А. Л. Андрие-
нко, А. П. Баско, П. Г. Вакулюк и др. – Киев : Политиздат Украины, 
1987. – 222 с. 

300. Географическая наука в УССР на службе социалистического 
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