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МІСЦЕ ГЕОГРАФІЇ  

У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ СВІТУ 

 

Географія в сучасному суспільстві розглядається як комплекс 

інтегративних досліджень, вона єдина з природознавчих наук, що охоплює 

своєю предметною областю і природу, і суспільство, вона розвивається на 

місці з’єднання природничих і суспільних наук, вивчаючи коло проблем 

взаємодії суспільства і природи в територіальному розрізі. Великий 

перелік географічних дисциплін свідчить про значну диференціацію 

географічної науки, вона дуже тісно взаємодіє з іншими науками. Зараз 

географія знаходиться на новому етапі свого розвитку, а найважливішою її 

проблемою, є подолання науково-методологічної кризи. Тому визначення 

місця географії у сучасному науковому пізнанні світу є важливим і 

потребує детального дослідження. 

Дослідженням та розкриттям важливих питань географії займалися 

дуже багато науковців. Зокрема, А. Гумбольдт, А. Гетер, Л. Мечников  

і А. Григор’єв, О. Воєйков, М. Баранський у своїх працях сприяли 

виявленню складних взаємозв’язків як у самій природі, так і в її відносинах 

з суспільством, глибоко розкривали як предмет географії, так і її проблеми 

[2; 57]. 

У взаємодії географії і навколишнього світу можна виділити кілька 

етапів. В давнину, на перших стадіях розвитку суспільства, коли окремі 

держави часто були територіально роз’єднані, географія обмежувалася 

лише вибірковим описом земної поверхні. Пізніше потреби суспільства і 

тенденції розвитку географічного пізнання породили епоху великих 

географічних відкриттів. У цей відрізок часу географія фактично очолила 

всі наукові дисципліни.  

Географічні відкриття виявилися сильним поштовхом економічного 

«оновлення» європейських країн і становлення господарських осередків у 

різних районах Азії, Африки та Америки. Як підсумок цієї епохи, 

завершення в загальних рисах описового етапу в розвитку географії, 

завдяки картографії об’єкт географії – географічна оболонка, а точніше 

земна поверхня, – набув територіальної впорядкованості. 

Розвиваючись у певних природних умовах, людство відчувало свою 

залежність від зовнішнього світу. Вивчення зміни кліматичних і погодних 

циклів, територіального розподілу природних ресурсів, розвитку старих і 

виникнення нових центрів діяльності людини – все це поповнювало 

перелік життєво важливих завдань, без розв’язання яких воно неминуче 

зазнавало б економічних, соціальних, психологічних втрат. Тому, виникла 

потреба у поглибленому вивченні навколишнього середовища. Це 



Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 48 - 

спричинило прискорене енциклопедичне розчленування широкої географії 

на ряд наукових дисциплін, що сконцентрували свою увагу на окремих 

елементах або частинах природи і господарства. Так виникли спеціа-

лізовані географічні науки – кліматологія, ґрунтознавство, гідрологія, 

економічна географія.  

В цей час виявилося, що в географії практично немає понятійного і 

методичного апарату, необхідного для поглибленого аналізу конкретних 

географічних об’єктів. Усе, що можна описати, в основному було описано і 

відображено на картах. Для аналітичних досліджень, що виявляли певні 

залежності між окремими географічними елементами, не було адекватного 

інструментарію [1; 241]. 

В сучасній географії в широкому комплексі виділяють такі основні 

методологічні проблеми: проблема предмету і об’єкту географії, проблема 

співвідношення теоретичного та емпіричного в географічному знанні, 

проблема географічного простору і часу, специфіки географічних явищ і 

процесів, проблема співвідношення предметного поля фізичної та 

соціально-економічної географії, проблема географічної картини світу, 

проблема взаємодії людини і природньо-географічного середовища, 

проблема структури географії та її загальнонаукового значення [3]. 

На даний час у географічній науці співіснують і використовуються 

більше півтора десятків наукових підходів – парадигм. Серед них 

парадигми власне географічні – хорологічна (просторова), морфологічна 

(геоструктурна), географічного детермінізму, посибілізму, інвайромента-

лізму, ландшафтна, регіональна. Поширені також концепції і парадигми, 

запозичені від інших наук, які мають статус загальнонаукових. Серед них 

парадигми системна (геосистемна), модельна, екологічна (геоекологічна), 

коеволюційна (взаємопов’язаного і збалансованого розвитку суспільства і 

природи), концепція сталого розвитку, ноосферна парадигма [5]. 

Останніми роками на теоретико-методологічний розвиток географії 

сильний вплив мають синергетична та інформаційна (геоінформаційна) 

парадигми. Синергетика – нова наука про закони коеволюції, про сумісний 

розвиток складних систем.  

Необхідність інтенсивних пошуків і розробок сучасних парадигм і 

концепцій в географії зумовлена новітніми тенденціями суспільного 

розвитку, серед яких:  

– нове розуміння взаємодії буття (онтології) та пізнання 

(гносеології);  

– новітні здобутки теорії пізнання – епістемології;  

– нові підходи до взаємодії суспільства і природи, співвідношення 

гуманітарних та природничих наук;  

– якісно нові пізнавальні можливості людства – інформаційні 

технології. 
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Географи досліджують взаємодію суспільства і природи, оперують 

природно-господарськими та соціоприродними комплексами, системами і 

повинні у той чи інший спосіб поєднувати і синтезувати закони і 

закономірності функціонування природи і суспільства та відповідні 

різноякісні критерії щодо їх істинності. Прийшов час нового осмислення 

такого протистояння методами загальнонаукового синтезу, обґрунтування 

на нових методологічних засадах єдності й цілісності природного 

середовища й людини з усіма сферами її життєдіяльності. І географія, яка 

своєю предметною областю охоплює природу – населення – господарську і 

духовну життєдіяльність населення, чи не найближче порівняно з іншими 

науками стоїть до методологічного розв’язання цих проблем. Географія 

повинна повною мірою враховувати сучасні трансформації загально-

наукової методології щодо розмежування та нерозривної єдності 

суспільства і природи [4].  

Головним технологічним проривом географічної науки наприкінці 

ХХ ст. стала інформаційна парадигма. Розроблення й масове поширення 

геоінформаційних технологій, електронного картографування, створення 

геоінформаційних баз даних і різноманітних ГІС – геоінформаційних 

систем має непересічне значення не лише для географії чи всієї науки, але 

й для цивілізаційного поступу людства в цілому. Світ увійшов у так звану 

інформаційну цивілізацію. Якщо епоха Великих географічних відкриттів 

була першим злетом географії, що справив колосальний вплив на 

геополітичний і геоекономічний світовий розвиток, то масове поширення 

геоінформаційних технологій, що має глобальне цивілізаційне значення, 

позначило другу вершину географічної, науки її перехід на якісно вищій 

рівень. І чільне завдання сучасної географії закріпити цей феноменальний 

здобуток глибокою теоретичною, методологічною та методичною 

розробкою геоінформаційної парадигми [4]. 

Отже, теоретико-методологічне та технологічне зростання геогра-

фічної науки висуває на передній план замість традиційних землеописів та 

землезнань нову предметну область – геопланування, а практичні запити 

людства як актуальне й пріоритетне завдання покладають на географів 

планування територій на всіх рівнях організації життєдіяльності 

суспільства – від міжнародного й національного до регіонального й 

локального. 
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Бондаренко Катерина,  

Бондар Анастасія 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ  

ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

Кожна дитина – це «грудочка щастя». Вона приносить радість та 

втіху, незалежно від того, чи є в неї патологія. Реабілітолог, який 

відновлює, повертає її до життя, докладає всі зусилля аби виправити 

недоліки розвитку. Діти Сонця або діти із синдромом Дауна – це ті, які 

прийшли в наш світ показати та навчити нас справжній доброті. Вони 

надзвичайно теплі, ласкаві та усміхнені діти. 

«Синдром Дауна» – найбільш поширена з усіх відомих на сьогодні 

форма хромосомної патології. Зустрічається ця патологія з частотою один 

випадок на 500–800 новонароджених незалежно від статі [1, с. 4]. Це 

співвідношення однакове в різних країнах, кліматичних зонах і соціальних 

прошарках. Генетичний збій відбувається незалежно від способу життя 

батьків, їхнього здоров’я, звичок і освіти. Відомо, що ризик народження 

дитини з синдромом Дауна залежить від віку матері. Дослідження, 

проведене ученими Університету міста Майсор (Індія), дозволило виявити 

чотири чинники, що впливають на ймовірність синдрому Дауна у дитини. 

Це вік матері, вік батька, близькоспоріднені шлюби, а також, як не дивно, 

вік бабусі по материнській лінії. Причому останній з чотирьох чинників 

виявився найзначимішим. Чим старше була бабуся, коли народжувала 

дочку, тим вище ймовірність того, що донька народить дитину синдромом 

Дауна. Ця ймовірність зростає на 30 % з кожним роком. 

Як відомо, кожна клітина людини має 46 хромосом, тобто носіїв 

генетичної інформації, ознак, які успадковує дитина від батьків. 
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