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ЗАГАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КАРТОГРАФІЇ

УДК 521.912
Володченко А.
Дрезденский технический университет, Дрезден, Германия

О КОНЦЕПЦИИ ЮБИКВИТНОГО МИНИ-АТЛАСА 
"ПРЕЗИДЕНТА" СТРАНЫ

В статье рассмотрены некоторые аспекты  семиотической концепции 
юбиквитного мини-атласа "президента" страны. Концепция мини-
атласа ориентирована на "семиотическую архитектуру" и визуализацию 
информации с картографическими и не картографическими традициями, 
и для мультидисплейных смартфонов. Mини-атлас "ICA Presidents 
1999-2011" рассмотрен как пример иллюстративного мини-атласа для  
монодисплейных смартфонов.

Ключевые слова:  юбиквитный мини-атлас "президента" страны, 
мультидисплейный смартфон, иллюстративный мини-атлас.

1. Преамбула. Благодаря информационным технологиям современное 
общество характеризуется мобильностью и юбиквитностью (доступ 
к информации в любом месте и в любое время). Сегодня мы уже не 
можем себе представить жизнь без мобильных телефонов и интернета. 
Современное информационное общество открыто всем, от школьника до 
президента страны. И уже никого не удивляет то, что президенты многих 
стран имеют собственные Home pages и активны в социальных сетях как 
Facebook, Twitter, В Контакте, Одноклассники.ru и прочее.

В данной дискуссионной статье будет затронут интересный вопрос, 
вопрос о концепции юбиквитного мини-атласа "президента" любой страны. 
На первый взгляд экзотическая тема, но в духе дигитального поколения, 
которое будет доминировать скоро на планете Земля. Действительно, 
почему президенты многих стран могут иметь "обзорную карту" страны 
 _____________
 © А. Володченко



108 109

Землю, в геоінжинірингу, географічному вивченні територій та туризму; 
проведена класифікація, типізація та ранжування ландмарків за різними 
кластерними показниками. Удосконалено систему відповідності ландмарку 
(геомаркеру) до історичного типу природокористування на території 
України від найдавніших часів до сьогодення, укладена графологічна 
модель цієї відповідності. Отримало подальший розвиток теорія та 
практика географічного картографування м. Києва в контексті картування 
ландмарків (ексклюзивних ландмарків – географічних, геодезичних, 
топографічних, картографічних пам’яток історії інженерно-географічної 
думки на різних історико-географічних зрізах природокористування. 
Розширене уявлення про географію техногенно-антропогенних об’єктів 
м. Києва для туризму.

Рецензент – доктор філософії (Ph.D) у галузі географії 
Міщенко В.І.

Р. Ю. Шевченко
ЛАНДМАРКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ТИПИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Главным научным заданием исследования есть аргументирование 
комплекса геомаркеров, геодатумов, геодезических и географических 
знаков, проклассифицировать ланд марки, провести их типизацию, 
совершить корреляционный аналіз ландмарков наблюдения и типов 
природопользования.

Ключевые слова: ландмарк, типы, виды и классы ландмарков, 
геоориентиры.

R. Shevchenko
LANDMARKS: DEFINITION, CLASSIFICATION, TYPOLOGY 

AND FUNCTIONALITY IN THE SYSTEM OF NATURE
The main scientific task of research is complex geometric reasoning 

geomarkers, geodatums, geodetic and geographical characters, classify the 
landscape marks to their typing, make a correlation analyzes of landmark 
observations and types of natural resources.

The keywords: landmarks, types, kinds and classes landmarks, 
geolandmarks.

Надійшла до редакції 16 січня 2012 р.

УДК 911.3(477.6)
Афанасьєв О.Є.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДОСВІД ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНО-
ГЕОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА РЕКЛАМНИМИ 

ОГОЛОШЕННЯМИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

В арсеналі методів наукових досліджень історичної географії важливе 
місце належить джерелознавчому аналізу. У статті пропонується методика 
і результати наукового аналізу специфічної категорії інформаційних 
джерел – рекламних оголошень у виданнях початку ХХ ст., які можуть 
бути віднесені до різновиду іконографічних документів. Наукометричний 
аналіз рекламних оголошень у періодичних виданнях початку ХХ ст., що 
друкувалися на Катеринославщині, дозволяє скласти об’єктивне уявлення 
про стан і структуру суспільно-географічного комплексу Південно-Східної 
України у вказаний історичний період, з’ясувати чинники промислового 
розвитку і формування регіону як потужного економічного центру.

Ключові слова: іконографічні джерела, джерелознавчий аналіз, 
рекламні оголошення, історичні періодичні видання, суспільно-
географічний комплекс, історія формування господарчого комплексу.

Вступ. В історико-географічних дослідженнях важливу роль відіграє 
сукупність наявної іконографічної інформації – різних зображувальних 
джерел. У великих містах протягом десятиліть створювалися "банки 
іконографічної інформації". До них відносяться фонди відповідних 
історичних музеїв і бібліотек, міські архіви, колекції відомих місцевих 
краєзнавців і збирачів. Зображувальні джерела, на відміну від інших 
видів джерел, містять інформацію, закодовану в певних зорових образах. 
Вона є так само складною, як і будь-яка інша джерельна інформація (може 
бути відкритою, закритою, прихованою тощо). Для її "прочитання" та 
використання в історико-географічних дослідженнях є необхідним її 
"дешифрування" – своєрідне "зняття" системи образотворчих принципів і 
методів, притаманних епосі створення цих джерел. 

Таким чином, для будь-яких образотворчих джерел найважливішою 
проблемою є виділення вираженої у зображувальному джерелі-образі 
інформації, яка адекватно відтворює певну дійсність. В силу цього 
джерелознавчий аналіз іконографічних документів виявляється значно 
складнішим, ніж звичайних письмових джерел. До того ж, цей аналіз, 
як правило, вимагає залучення додаткових відомостей з інших джерел, 
 _____________
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а зміст інформації, отриманої з іконографічних джерел, має отримати 
природно-мовне вираження. На жаль, методи джерелознавчого аналізу 
іконографічних джерел, незважаючи на те, що комплекс їх величезний, 
ще не отримало належної розробки в теорії та методології як історії, так і 
історичної географії.

Вихідні передумови. У науковій літературі прийнято виділяти різні 
форми і види зображувальних джерел, усі вони мають розглядатися 
як явище складне. Зображувальні джерела як пам'ятки епохи 
своєрідно характеризують особливості розвитку суспільства, образно 
віддзеркалюючи історичну дійсність. За нового часу з'явилися специфічні 
різновиди зображувальних джерел, що потребують спеціальних методів 
дослідження. Це художні листівки, фото- та кінодокументи, відеоматеріали. 
Важливим і специфічним джерелом є також картографічні зображення, що 
мають велике значення для вивчення історичної географії та картографії. 
Втім відзначимо, що саме картографічні джерела як найважливіша 
для історико-географів складова джерелознавчого аналізу вже має на 
сьогодні вироблену і усталену методологію, активно розвивається у 
напрямі інформатизації та характеризується залученням сучасних засобів 
обробки (наприклад, методи ГІС-технологій у аналізі землекористування 
за картами межування [7], давніх картографічних джерел [1], атласів [8] 
тощо). Тому вважаємо за можливим у нашій праці не розглядати цей вид 
джерелознавчого аналізу. Зупинимось більш детально на двох різновидах 
іконографічних джерел, за якими маємо досвід отримання цікавих й 
важливих висновків щодо структури і видів історичного регіонального 
природокористування. Таким іконографічним джерелом є комплекс 
рекламних оголошень сер. ХІХ – поч. ХХ ст., які друкувалися на шпальтах 
періодичних друкованих видань Катеринославської губернії. За цими 
оголошеннями, при застосуванні спеціальних методів аналізу, можна 
отримати цінну інформацію щодо особливостей природокористування на 
теренах Південно-Східної України у вказаний історичний період. 

Мета і завдання статті. Метою статті є висвітлення наукового досвіду 
джерелознавчого аналізу специфічної категорії іконографічних документів 
– рекламних оголошень періодичних видань Катеринославщини початку 
ХХ ст. і визначення на підґрунті цього загального уявлення про структуру 
суспільно-географічного комплексу регіону. 

Виклад основного матеріалу. Історія реклами виходить від моменту 
виникнення такої економічної категорії, як "товар", та встановлення 
товарного виробництва; почався розвиток реклами як мистецтва. Одним 
з найстародавніших свідоцтв, що дійшли до нас, є єгипетський папірус, 
в якому повідомляється про продаж рабів, худоби та інші послуги [3]. 
Розвиток рекламної справи в Росії відносять до X–XI ст., коли купці 
вдавалися до різноманітних прийомів пропозиції своїх товарів; зазвичай 

– запрошували за певну плату закликальників, які, перебуваючи поряд із 
торговельною лавкою, голосно сповіщали про достоїнства товару і його 
власника [3]. Друковані оголошення рекламного характеру зустрічаються 
вже в "Відомостях" Петра I на поч. XVIII ст., а у XIX ст. вона отримує 
найширшого застосування [3]. У цей час поширилися засоби вуличної 
реклами і рекламних носіїв (розміщення реклами на круглих тумбах, 
установлених у багатьох місцях), у т.ч. реклама з'явилася і на трамваях. 
Виникли спеціалізовані рекламні контори та бюро. Успішному розвитку 
реклами в Росії сприяли також швидке зростання міст з притаманною їм 
концентрацією населення, розвиток міських засобів сполучення, випуск 
промисловістю великої маси товарів. 

У Катеринославі поч. XX ст. переважали дві форми реклами – реальна 
(реклама на листівках, вуличні вивіски), та реклама у засобах масової 
інформації (друкованих виданнях). Переважаючою функцією реклами 
була передусім просвітницька, адже найважливішим на той час було 
донести інформацію до споживачів. Сам зовнішній вигляд рекламного 
повідомлення був стандартним, передусім текстового формату. Лише у 
довідниках реклама була більш різноманітною на вигляд – із рисунками, 
засобами візуалізації інформації тощо (рис. 1). Розміщувалися оголошення 
перш за все на шпальтах досить великої кількості періодичних видань 
краю – загального та спеціалізованого (галузевого) призначення. 
До сьогодні у бібліотеках міста Дніпропетровська (колишнього 
Катеринослава) збереглася певна частина тиражів цих видань. Це такі 
газети, як "Екатеринославская земская газета", "Приднепровскій Край", 
"Южная Заря", "Вестник Екатеринославской железной дороги", "Русская 
Правда", журнали "Пчела", "Звезда", довідкові книги «Адресъ-Календарь 
“Приднепровье”», "Весь Екатеринославъ", "Вся Екатеринославщина" 
тощо, левова частка друкарських смуг яких відводилася саме під рекламні 
оголошення. Усі ці періодичні видання мають різний об’єм, частоту 
випуску, кількість рекламних оголошень в одному номері, але всі вони 
дозволяють скласти загальне уявлення про стан суспільно-географічного 
комплексу регіону, і м. Катеринослава передусім, за результатами аналізу 
змісту рекламних оголошень. Для такої оцінки потрібно проаналізувати 
наступні параметри: 1) видавничі характеристики (частота видання, 
обсяг реклами); 2) розміщення рекламних оголошень (об’єм реклами у 
загальному тексті, вигляд оголошень, місце їх розташування); 3) аналіз 
змісту рекламних оголошень. 

У табл. 1 показані найголовніші характеристики видань та 
розташування в них рекламних оголошень.

Найголовнішою характеристикою є зміст рекламних оголошень, адже 
саме за текстом реклами можна дослідити суспільну та господарчу сфери 
діяльності міста Катеринослава і Катеринославської губернії на поч. XX 
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ст. 
Від кінця ХІХ – на самому початку ХХ ст. у Катеринославі суспільна 

та господарча сфери перебували фактично на початковій стадії розвитку. 
Саме за цієї причини рекламні оголошення у різних виданнях цього 
періоду, а також у більшості номерів одного й того ж видання, практично 
повторювалися (приблизно 80%). Вже від 1905 р. спостерігається як 
кількісне, так і якісне збільшення та урізноманітнення рекламних 
оголошень. 

Усі об’яви, які містяться на сторінках аналізованих періодичних видань, 
можна розділити оголошення на дві категорії: попиту (якщо установа чи 
людина шукають конкретне місце або товар чи робітника) та пропозиції 
(пропонують купити, відвідати чи взяти в оренду). Реклама та рекламні 
оголошення по суті є однаковими поняттями, якщо брати пропозицію, 
адже в обох випадках підприємство чи фізична особа рекламують свої 
послуги, якими можуть бути окремі товари або конкретні види послуг. 
Але у випадках, коли в рекламному оголошенні, наприклад, запрошують 
на роботу, тобто демонструють попит конкретного підприємства чи 
установи, це вже не є рекламою. Можна сказати, що рекламне оголошення 
не завжди є рекламою.

Для того, аби дослідити структуру суспільно-географічної сфери 
Катеринослава та губернії на поч. ХХ ст. за рекламними оголошеннями 
наявних періодичних видань, нами здійснений їхній наукометричний 
аналіз, представлений у табл. 2, де відображена кількість рекламних 
оголошень, що відповідають певному року та розподілені за основними 
галузями суспільно-географічного комплексу. Зауважимо, що дані, 
наведені у табл. 2, не варто розцінювати як показники динаміки обсягу 
рекламних оголошень у періодичних виданнях, оскільки на сьогодні у 
нашій доступності наявні далеко не усі номери кожного з видань, до того 
ж, ці видання не співрозмірні між собою за обсягами та періодичністю 
виходу. Тим не менш, такий аналіз дозволяє скласти об’єктивне уявлення 
щодо галузевої структури економіки Катеринослава і губернії, простежити 
еволюцію попиту і пропозицій на ринку товарів та послуг.

Для аналізу структури суспільної сфери міста Катеринослава, за основу 
було узято структуру суспільно-географічних дисциплін, запропоновану 
М.Д. Пістуном [6]. На її основі можна виділити наступні сфери суспільно-
географічного комплексу, охоплені рекламними оголошеннями: 
промисловість (металообробка, хімічна промисловість, машинобудування, 
легка промисловість та харчова промисловість); сільське господарство; 
транспорт; будівельна індустрія; сфера обслуговування; сфера торгівлі; 
культура; грошова сфера. 

Рекламні оголошення у кожному номері того чи іншого періодичного 
видання не завжди охоплюють всі галузі. Так, журнал "Пчела" розміщував 
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на своїх сторінках тематичну рекламу, тому найбільше оголошень було 
в сфері послуг, на другому місті стояло сільське господарство. Також 
присутня була реклама у сфері торгівлі та культури. Довідник «Адресъ-
календарь “Приднепровье”» містив на своїх сторінках найбільше 
рекламних оголошень, що стосувалися сфери обслуговування. На другому 
місці тут була промисловість, також реклама стосувалася таких сфер, як 
будівельна, грошова, торгівлі, транспорту, сільського господарства та 
культури. Можна зауважити, що прослідковується динаміка розвитку з 
1910 по 1916 рр. – збільшуються обсяги реклами у грошовій та торгівельній 
сферах.

Газета "Русская правда" за період з 1912 по 1914 роки залишала майже 
незмінними рекламні оголошення, які там друкувалися. Найбільше місце 
у їх змісті відводилася пропозиціям у сфері послуг, також виділялася 
реклама культурних закладів (театри, виставки), а на останніх місцях були 
сільське господарство, промисловість, транспорт та інші. Газета "Южная 
Заря" висвітлювала навіть не всі сфери суспільного комплексу. Найбільш 
рекламованою була сфера послуг, потім – реклама у сфері культури, 
промисловості та торгівлі. Це періодичне видання також не часто 
поповнювалося новими рекламними оголошеннями. Рекламні оголошення 
у газеті "Приднепровскій край" висвітлювали лише три сфери суспільної 
географії – сферу послуг (найбільше рекламних оголошень), культури та 
промисловості. Газета "Вестник Екатеринославской железной дороги" 
лише один раз у своїх випусках надрукувала два рекламних оголошення, 
які стосувалися грошової сфери та сфери обслуговування. Оскільки це 
єдине видання, доступне нам за 1924 р., то його включення до аналізу 
не є доцільним, адже формуватиме "викривлену" картину загального 
співвідношення досліджуваних суспільно-географічних сфер.

Довідник "Весь Екатеринославъ" охопив рекламою майже всі сфери. 
На першому місті тут була сфера обслуговування, далі – промисловість, 
будівельна індустрія, сфера торгівлі, грошовий обіг та сільське 
господарство. Довідник "Вся Екатеринославщина" також висвітив майже 
всі сфери суспільної географії у рекламних оголошеннях. Тут на першому 
місці за обсягами рекламування – сфера послуг, далі за кількістю реклами 
йде промисловість, грошова сфера, сільське господарство, будівельна 
сфера та транспорт.

Можна зробити висновок, що не усі сфери суспільно-географічного 
комплексу відображені в окремих періодичних виданнях. На рис. 2 наочно 
відображене дольове співвідношення різних галузей суспільної сфери 
по окремих роках за обсягами присвяченій ним рекламі у аналізованих 
періодичних виданнях Катеринославщини. 

Таким чином, згідно з результатами аналізу рекламних оголошень, 
можна зробити висновок, що у на Катеринославщині на поч. ХХ ст. 

значного розвитку набувала сфера послуг. Також у виданнях збільшуються 
обсяги реклами, що стосуються промисловості і транспорту, що пов’язано 
із промисловою революцією, що розпочалася у регіоні від 1880-х рр. і 
найбільшого розквіту досягла на поч. ХХ ст. 

З першоджерел [4, 5] можна дізнатися про загальний розвиток 
суспільної сфери Катеринославської губернії та деякі дані про місто 
Катеринослав. Аналізуючи їх, можна порівняти реальну кількість 
підприємств із обсягами рекламних оголошень відповідної сфери, які 
друкувалися у газетах за певний рік. За базовий для порівняння узято 1910 
рік як такий, у якому у дореволюційні роки структура і склад суспільно-
географічного комплексу сягнув найвищого розвитку та різноманіття. 
На рис. 3 відображено відсоткове відношення галузей суспільної сфери 
м. Катеринослава за 1910 рік за першоджерелами та результатами 
наукометричного аналізу рекламних оголошень. 

За рис. 3 видно, що дольове співвідношення галузей за статистичними 
даними та даними за підсумком аналізу рекламних оголошень не 
співпадають. Це можна пояснити тим, що у статистичних джерелах за 1910 
р. відсутні деякі реальні дані (які стосуються сільського господарства, 
транспорту, легкої промисловості, сфери торгівлі, культури та грошової 
сфери), які ми б могли порівняти. Але за рис. 3 також можна бачити, 
що існують пропорційні співвідношення по харчової промисловості, 
будівельній сфері, металообробці. Це свідчить про те, що рекламні 

Рис. 2 Співвідношення галузей суспільно-географічного 
комплексу за обсягами їх рекламування у періодичних виданнях 

Катеринославщини 1903–1926 років
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оголошення за даний історичний період частково надають вірне уявлення 
щодо співвідношення галузей суспільно-географічного комплексу м. 
Катеринослава.

Аналогічний аналіз за 1913 рік дозволив встановити більше 
співпадінь між рекламованими і реальними показниками обсягів сфер 
суспільно-географічного комплексу, ніж у 1910 р. Також дані за 1913 рік 
показують більш детально структуру сфери послуг населенню, зокрема, 
пропозиції учбових закладів та лікарів, закладів культури (театри, 
клуби) та банківського і страхового секторів. Подібні пропорційно-
кількісні результати були отримані нами і за підсумками аналізу 
обсягів рекламованих і реального співвідношення секторів суспільно-
географічного комплексу Катеринослава по інших роках.

З метою територіального аналізу побудована карта розподілу 
підприємств, що рекламували себе у періодичних виданнях 
Катеринослава з 1903 по 1926 роки (рис. 4). На карті зображена галузева 
структура суспільно-географічного комплексу за адміністративними 
("поліцейськими") частинами міста, а також кількість підприємств та 
установ, що рекламували себе за даний період часу. Можна зробити 
висновок, що найбільше  установ, які подавали про себе рекламу у 
періодичні видання Катеринославщини, розташовувалися у центральній 
частині міста – Соборній поліцейській частині (104 од.), на другому 
місці знаходилася Троїцька поліцейська частина (96 од.). На території 
Дніпровської, Воскресінської та Олександрівської поліцейських частин 
відповідно рекламували себе 79, 70 та 37 підприємств. Найменша 

Рис. 3  Порівняння структури галузей 
суспільно-географічного комплексу 

за реальним станом (А) та за результатами наукометричного аналізу 
змісту рекламних оголошень (Б) у 1910 р., %
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кількість підприємств-рекламодавців знаходилася у межах Брянської 
частини. Для кожної поліцейської частини нами складена діаграма 
галузевої структури суспільно-географічного комплексу. На територіях 
Соборної, Дніпровської, Троїцької та Воскресінської поліцейських частин 
підприємства та установи, що рекламували себе у періодичних виданнях, 
охоплювали всі галузі суспільної сфери. В межах Олександрівської частини 
прорекламовано лише 5 галузей (промисловість, сільське господарство, 
будівельна сфера, сфера послуг та грошова сфера), а в межах Брянської – 4 
(промисловість, сільське господарство, будівельна сфера та сфера послуг). 
Видно, що найбільша частина підприємств, які були прорекламовані у 
аналізованих періодичних виданнях, відносилися до сфери послуг, на 
другому місці – підприємства промислового комплексу.

Висновок. Отже, розроблена і апробована методика аналізу змісту 
специфічного джерела наукової інформації – іконографічних джерел, 
що являють собою рекламні оголошення у періодичних виданнях, – 
наочно довела свою ефективність для застосування у практиці історико-
географічних досліджень структури суспільно-географічного комплексу 
регіонального рівня. Досвід показав, що при цьому першочергове 
значення мають вибірка аналізованих періодичних видань, їхнє 
співвідношення за обсягами друкованих рекламних повідомлень, 
періодичність друку видань, їхня доступність для сучасного дослідника 
тощо. Залежно від досліджуваного історичного періоду, роль і значення 
реклами для встановлення структури і особливостей господарювання, 
може змінюватися. Змінюватися може також і параметр достовірності 
такого аналізу. У подальшому методика історико-географічного 
аналізу суспільно-географічного комплексу територій за різночасовими 
рекламними оголошеннями періодичних видань потребуватиме детальної 
розробки, вироблення часткових і загальних коефіцієнтів і математичних 
методів обробки та візуалізації інформації. 

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Л. І. Зеленська
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О. Е. Афанасьев 
ОПЫТ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО 
РЕКЛАМНЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА

В арсенале методов научных исследований исторической географии 
важное место принадлежит источниковедческому анализу. В статье 
предлагается методика и результаты научного анализа специфической 
категории информационных источников – рекламных объявлений в 
изданиях начала ХХ ст., которые могут быть отнесены к разновидности 
иконографических документов. Наукометрический анализ рекламных 
объявлений в периодических изданиях начала ХХ ст., которые издавались 
на Екатеринославщине, позволяет составить объективное представление 
о состоянии и структуре общественно-географического комплекса 
Юго-Восточной Украины в указанный исторический период, выяснить 
факторы промышленного развития и формирования региона как мощного 
экономического центра.

Ключевые слова: иконографические источники, источниковедческий 
анализ, рекламные объявления, исторические периодические издания, 
общественно-географический комплекс, история формирования 
хозяйственного комплекса. 

O. Afanasiev
EXPERIENCE THE HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL 

ANALYSIS OF SOCIAL AND GEOGRAPHICAL СOMPLEX BY 
ADVERTISEMENTS IN PERIODICAL EDITIONS OF THE EARLY 
TWENTIETH CENTURY

Analysis of information source is important scientific methods of historical 
geography. The article proposes the methodology and results of scientific analysis 
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ОСВІТА ТА КРАЄЗНАВСТВО 

УДК 528.9
Даценко Л. М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК КАРТОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ШКІЛЬНОЇ 
ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ (ДО 40-х років ХХ ст.) 

Вивчення основ картографії як складової шкільних курсів географії 
залишається незмінним упродовж усього часу вивчення географії 
у школі. У статті здійснено історичний огляд змісту підручників, 
виданих у різні періоди, за якими можна простежити зміни у змісті 
картографічної компоненти навчальних програм з географії. Вимоги 
до рівня картографічної освіти школярів неодноразово змінювалися. Ці 
зміни були обумовлені, в основному, зміною суспільного замовлення щодо 
картографічної підготовки учнів.

Ключові слова: навчальна картографія, географічна освіта, 
картографічна компонента шкільної освіти. 

Вступ. Вивчення основ картографії як складової шкільних курсів 
географії залишається незмінним упродовж усього часу вивчення географії 
у школі. Як окрема навчальна дисципліна картографія існує тільки в 
профільних технікумах (коледжах) та вищих навчальних закладах. Тому 
варто розглянути картографію як навчальну компоненту саме в контексті 
географії як навчальної дисципліни.

Вихідні передумови. Питанню дослідження розвитку і становлення 
картографічної складової шкільної освіти присвячують свої роботи, в 
основному, науковці педагогічних дисциплін. Основні публікації присвячені 
дослідженню географічної освіти. Першим глибоким дослідження у 
цій сфері стала робота М.Баранского: "Исторический обзор учебников 
географии (1876 – 1934 гг.)", в якій проаналізовано зміст підручників у 
період відсутності усталених навчальних програм. Питанню становлення 
географічної освіти на різних етапах розглядалися в працях, А.Баркова, 
О.Борзова, О.Діброви, О Іванівського, В.Кістяківського, С.Рудницького, 
 _____________
 © Л. М. Даценко

of specific categories of information sources – advertisements in publications 
beginning of the twentieth century as iconographic documents. 

Scientometric analysis of advertisements in Katerynoslav periodical 
editions of the early twentieth century gives an objective picture of the state 
and structure of socio-geographical complex in South-Eastern Ukraine in 
the specified period of history, allows determining the factors of industrial 
development and the formation of the region as a powerful economic center.

Keywords: iconographic information sources, analysis of information 
source, advertising, historical periodicals, social and geographical complex, 
history of formation of the economic complex.

Надійшла до редакції 1 березня 2012 р.
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стандарти, спрямовані на підвищення якості послуг гостинності (2003, 
2004), Державні цільові програми розвитку туризму.

Рецензент – доктор географічних наук, професор І. Г. Смірнов

С. Ю. Сировец
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТОЛИЧНОМ 
СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Динамическое развитие рекреационно-туристической деятельности 
обусловил ее разносторонний и значительное влияние на социально-
политические, экологические, экономические процессы в мировой 
экономике, которые следует исследовать в исторической плоскости.

Ключевые слова: рекреационно-туристическая деятельность, 
столичный регион, история.

S. Sirovets 
HISTORICAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF RECREATION 

AND TOURISM ACTIVITIES IN THE CAPITAL SOCIAL AND 
GEOGRAPHIC AREA

The dynamic development of recreational and tourist activities has led her 
versatile and significant impact on the socio-political, environmental, economic 
processes in the global economy that are worth exploring in the historic plane.

Keywords: recreational and tourist activities, capital region, history.

Надійшла до редакції 2 лютого 2012 р.
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з захисту дисертацій при Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка (з 1998 р.; з 2001 р. – заступник 

голови, з 2006 р. – голова цієї спецради); член спеціалізованої вченої 
ради К 26.001.40 з захисту дисертацій Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (з 2004 р.). З 1999 р. 
В.О. Шевченко – член Комісії з теоретичної картографії Міжнародної 
картографічної асоціації (ICA); засновник та голова редколегії збірника 
наукових праць "Картографія та вища школа" (з 1996–2010 рр., з 2011 р. 
збірник виходить під назвою "Часопис картографії"); член редколегій ще 
дев’яти періодичних фахових наукових видань.

В. О. Шевченко закінчив кафедру геодезії і картографії Київського 
державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1975 році. 
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У 1975–1995 рр. працював на різних посадах в Інституті географії 
НАН України, там же навчався в заочній аспірантурі (1979–1983 рр.). 
Кандидатську дисертацію за темою "Системное картографирование 
онкологической заболеваемости населения (на примере Украинской ССР)" 
захистив у 1983 р. під науковим керівництвом проф. А. П. Золовського. 

В Інституті географії він працював у напрямах медико-географічного 
та комплексного атласного картографування: розробив і склав Атлас 
злоякісних пухлин серед населення України (1986); уклав окремі карти 
Атласу Донецької області (1982), Атласу захворюваності злоякісними 
пухлинами населення окремих країн-членів РЕВ (1983); Атласу туриста 
Українських Карпат (1987); Атласу Чернігівської області (1991). Співавтор 
стінних навчальних карт для середньої школи: "Україна. Рослинний та 
тваринний світ" (1995) та "Україна. Лісопромисловий комплекс" (1996). 
Брав участь у розробці територіальних комплексних схем охорони природи 
Донецької області (1986 – 1988), міста Запоріжжя (1989 – 1991). Працював 
у колективі авторів з розроблення концепції ризику зараження населення 
окремими інфекціями, що набуло втілення в атласі "Риск заражения 
населения сибирской язвой, столбняком, аскаридозом, туляремией, 
лептоспирозом в УССР", керівник – проф. К. М. Синяк, Київська Медична 
Академія післядипломної освіти. Атлас випущено у 25 томах (за кількістю 
областей України) у 1989 році. Брав участь у підготовці національних 
доповідей про стан природного навколишнього середовища в Україні в 
1992 та 1994 роках.

У 1989 р. за власною методикою вирахував точку географічного центру 
України (селище Добровеличківка Кіровоградської області), де у 1991 р. 
встановлено пам’ятний знак, який поновлено у серпні 2002 р.

Нагороджений срібною медаллю Виставки досягнень народного 
господарства (Москва) у 1991 р., відзнакою географічного товариства СРСР 
"За выдающиеся труды в области географических наук", медаллю імені 
П.П. Семенова-Тян-Шанського Міжнародної Академії дитячо-юнацького 
туризму та краєзнавства. Почесний Громадянин смт. Добровеличківка 
Кіровоградської області, відмінник освіти України.

Періодично працював у складі польових експедицій (Українській 
геоморфологічній та ландшафтній). З часу заснування (серпень 1992 р.) і 
до серпня 1995 р. – співробітник Міжвідомчого Антарктичного Комітету. 

Одночасно з науковою роботою викладав географічні дисципліни у: 
Державному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (1983-1986 
рр.); Ніжинському педагогічному університеті ім. М. Гоголя (1987-1992 
рр.); Київському військовому гуманітарному інституті (1994-1996 рр.); 
Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" (1998- 2001 
рр).

У Київському університеті з 1995 року завідував науково-дослідною 

лабораторією геодезії, картографії та фотограмметрії географічного 
факультету. З 1998 року працював професором за сумісництвом. Докторська 
дисертація "Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу 
території України" успішно захищена в 1997. 

У 1993 році обраний членом-кореспондентом Української екологічної 
академії, у 2000 році академіком Міжнародної московської академії дитячо-
юнацького туризму та краєзнавства.

Нагороджений Золотою медаллю Виставки досягнень народного 
господарства СРСР за розробку концепції ризику зараження населення 
окремими інфекціями, що набуло втілення в атласі 1991 року. Диплом 
Географічного товариства СРСР "За видатні праці в галузі географічних 
наук" (1991), відзнакою "Золотой компас" Московської міжнародної 
академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства (2004), "Відмінник 
вищої освіти" 2008 року.

Основні напрями наукової діяльності – теорія та практика 
картографування, медична географія, історія картографії, картосеміотика. 

Підготував вісім кандидатів та двох докторів наук.
Автор понад 410 наукових праць, у тому числі 13 монографій, 9 

навчальних і навчально-методичних посібників, 1 підручника, серед яких 
39 – окремо видані (книжки, брошури, атласи, карти), зокрема:

- Медико-географическое картографирование территории Украины, 
1994;

- Україна. Рослинний та тваринний світ (карта стінна для середньої 
школи), 1995;

- Загальна медична географія світу. – К., 1998 (у співавторстві);
- Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія, 

2001 (у співавторстві);
- Тричі перший (видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський), 

2003;
- Доісторичні карти України, 2004 (у співавторстві з А. Володченко);
- Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування, 

2005 (у співавторстві);
- Таємниці карти Пірі Рейса, 2005 (у співавторстві);
- Центризм та центричність в географії, 2006;
- Дивосвіт геозображень, 2007;
- Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва, 2007 (у 

співавторстві).

Цей короткий виклад біографії не може передати значення Віктора 
Олексійовича для кожного з нас. Далі наведено спогади його учнів, колег і 
тих, хто добре знав Віктора Олексійовича Шевченка.
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Любченко В.Є.,
канд. геогр. наук, головний редактор ДП "ДКФ"

Життя інколи дарує приємні зустрічі та знайомить з людьми, з якими 
приємно не тільки вирішувати якість життєві проблеми, а й просто 
погомоніти, обмінятись думками, ідеями, мріями, зарядитись позитивом, 
що в наш час так необхідно кожному. Для мене особисто однією з таких 
зустрічей, що згодом переросла в щиру дружбу, було знайомство з київським 
географом-картографом Віктором Шевченком.

Не можна сказати, що перша зустріч була якась яскрава, чи ще 
чимось особливим запам’яталась. Все сталось само собою. Знаю напевне, 
що початком знайомства були мої звітні поїздки у Київ, коли навчався в 
аспірантурі в 1989–1992 рр. тоді ще в Секторі географії Інституту геофізики 
АН України. Після звіту у відділі картографії вислуховував зауваження, 
критику та побажання. Колектив відділу, серед яких були знайомі по 
університету та ті, що працювали раніше на вінницькій картографічній 
фабриці, був доброзичливим та привітним. Запам’ятався і Віктор 
Олексійович своїм спокійним характером а також добрим відношенням до 
мене, молодого аспіранта. 

Після закінчення аспірантури, коли власне уже не було інших 
причин для спілкування, ми телефонували один одному, а коли я бував у 
відрядженнях в Києві – зустрічались. З часом темами наших розмов стали 
не тільки мої скромні наукові напрацювання, а й повсякденні життєві 
моменти картографічного буття. Не дивлячись на значну різницю у віці, ми 
спілкувались з Віктором Олексійовичем як давні друзі. Кріпила цю дружбу, 
в першу чергу, доброзичлива, інтелігентна вдача Шевченка, приязний, 
спокійний тон у розмовах, його внутрішня життєва впевненість у своїх діях 
та готовність втішити словом і допомогти ділом.

Мені мабуть в більшій мірі потрібне було наше спілкування, тому 
що відверті розмови не тільки про картографію, а й про звичайні життєві 
питання були для мене не тільки цікавими, але й необхідними. Віктор 
Олексійович був цікавим співрозмовником, оскільки коло його інтересів 
не обмежувалось безпосередньою роботою керівника наукового підрозділу 
університету. Проте цементуючим з’єднанням спільних інтересів завжди 
залишалася картографія. 

Скріплювали нашу дружбу і конкретні справи. З мого боку це була 
підтримка у справі карто- та книговидання. Я із задоволенням використовував 
нагоду застосувати свої знання та можливості й допомогти Віктору 
Олексійовичу у вирішенні цих питань. Так на Вінницькій картографічній 
фабриці були видані книги "Таємниці карти Пірі Реса" (2005 р.), "Видатний 
український картограф. До 100-річчя від дня народження А.С. Харченка" 
(2008 р.), університетські щорічники наукових праць з картографії та ряд 

інших видань. 
На жаль Віктор Олексійович всього декілька тижнів не дожив до 

видання своєї чергової книги, в якій розкривається ще одна грань його 
творчої особистості – віршування. Сподіваюсь, що це видання з теплотою 
та інтересом сприймуть не тільки рідні та знайомі автора, а й картографи, з 
якими навчався та працював Віктор Олексійович. 

Нажаль 5 березня 2012 р. Віктора Олексійовича Шевченка не стало 
серед нас. Непоправна втрата товариша, наставника, вчителя, вченого, 
професіонала в області географічної-картографії, невтомного популяризатора 
картографії, творчої особистості великим тягарем глибокого смутку лягає 
на серце. Не полишає відчуття, що непоправність цієї втрати ми відчуємо 
тільки згодом. 

Шановна редакційна колегія, прийміть щирі співчуття, сподіваюсь, 
що відповідальність за підготовку щорічних університетських видань 
картографічних праць передадуться його колегам, які не полишать справу, 
за яку так щиро турбувався Віктор Олексійович Шевченко.

Скавронський П. С., 
вчитель географії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

м. Бердичева Житомирської області, 
науковий кореспондент лабораторії географічної та економічної 

освіти Інституту педагогіки НАН України, 
почесний краєзнавець України

СПОГАДИ ПРО ХОРОШУЛЮДИНУ, ВЧЕНОГО, НАШОГО 
СУЧАСНИКА В.О. ШЕВЧЕНКА

Перше наше знайомство з Віктором Олексійовичем Шевченком 
відбулось в травні 1999 року під час проведення в м. Бердичеві 
Міжнародної науково-краєзнавчої конференції "Бердичівська земля в 
контексті історії України", присвяченої 200-річчю від дня народження 
видатного французького письменника Оноре де Бальзака. Молодий тоді 
ще доктор географічних, молодий професор, Віктор Олексійович виділявся 
винятковою здатністю входити в контакт з новими людьми, був дуже 
цікавим, доволі ерудованим співбесідником, не чванився і досить скромно 
ставився як до свого наукового ступеня, так і до вченого звання. Ці риси 
своєї вдачі він проніс до кінця свого життя…

 Тоді, на конференції в Бердичеві, В. О. Шевченко у своєму виступі 
висловив ідею створення картографічних посібників з географії 
адміністративних районів взагалі і з географії Бердичівського району та міста 
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"Києво-Могилянська Академія" (1998-2001 рр.). Брав участь у розробці 
територіальних комплексних схем охорони природи Донецької області 
(1986-1988 рр.) та м. Запоріжжя (1989-1991 рр.). Працював у колективі 
авторів з розробки концепції ризику зараження населення окремими 
інфекціями (керівник – професор К.М. Синяк, Київська Медична Академія 
післядипломної освіти).

Науковець у 1989 р. за власною методикою вирахував точку 
географічного центру України (селище Добровеличківка Кіровоградської 
області), де у 1991 р. встановлено пам’ятний знак, який був поновлений у 
серпні 2002 р. Рішенням селищної ради народних депутатів селища міського 
типу Добровеличківка Кіровоградської області був обраний Почесним 
Громадянином цього селища.

Віктор Олексійович був членом експертної Ради з географічних наук 
Вищої атестаційної комісії України (1999-2004 рр.), членом спеціалізованої 
вченої ради Д.26.001.07 з захисту дисертацій при Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (з 1998 р.; з 2001 р. – заступник 
голови, з 2006 р. – голова цієї спецради); членом спеціалізованої вченої 
ради К 26.001.40 з захисту дисертацій Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (з 2004 р.). З 1999 р. 
В.О. Шевченко – був членом Комісії з теоретичної картографії Міжнародної 
картографічної асоціації (ICA). Вчений підготував сім кандидатів та одного 
доктора наук. В.О. Шевченко – автор та співавтор понад 400-т праць, серед 
яких 39 – окремо видані (книжки, брошури, атласи, карти). 

Дослідник є засновником збірника наукових праць "Картографія 
та вища школа", головою його редколегії, членом редколегій ще дев’яти 
періодичних фахових наукових видань. Так, Віктор Олексійович багато 
років був активним членом редакційної колегії науково-педагогічного 
журналу "Географія та основи економіки в школі" та його найактивнішим 
співавтором. Наукові статті вченого з історії географічних досліджень, які 
опубліковані в цьому журналі, використовують вже багато років вчителі при 
проведенні своїх уроків з курсу "Географія материків і океанів" та курсу з 
допрофільної підготовки "Історія географічних досліджень". Зокрема, це 
статті присвячені видатним дослідникам та мандрівникам Мартіну Бехайму 
(2007 р. – № 8), Гійому де Боплану (2011 р. – № 7/8), лейтенанту Брусилову 
(2009 р. – № 9), Луї Бугенвілю (2011 р. – № 5), Едмунду Галлею (2006 р. 
– № 5), Йогану Вольфу Гете (2009 р. – № 4), Сергію Гордієнку (2010 р. – 
№ 5), Френсісу Дрейку (2005 р. – № 1),Дмитрію Кантеміру (2010 р. – № 
6), Ернану Кортесу (2007 р. – № 6), Дмитру Менделєєву (2009 р. – № 2), 
Миколі Миклухо-Маклаю (2011 р. – № 10), Метью Фонтейну Морі (2006 р. 
– № 1), Юрію Сенкевичу (2010 р. – № 1), Роберту Чарльзу Фіцрою (2005 р. – 
№ 6), Метью Фліндерсу (2010 р. – № 10), Петру Ширшову (2010 р. – № 2).

Дуже корисними для вчителів та використовуються при підготовці 

Бердичева зокрема. Він пропонував Бердичівським краєзнавцям вперше в 
Україні розробити концепцію такого посібника, науково обґрунтувати та 
скласти нові типи карт освітньо-краєзнавчого спрямування, інтенсивно 
вивчити територію району та міста і суміжні території в плані природи, 
економіки, сільського господарства, історії тощо, згуртувати для цього 
колектив краєзнавців різних напрямів, залучити до наукової і краєзнавчої 
роботи учнів та студентів і т.п. Багато з запропонованих ним ідей (на жаль 
на сьогодні ще не всі), згодом втілювались в життя: навіть учні проводили 
наукові дослідження під керівництвом учителів і брали участь в міських, 
обласних та республіканських конкурсах наукових робіт в Малій академії 
наук, а згодом окремі з них навіть ставали студентами географічного 
факультету. І учні, і, звичайно, вчителі публікували результати своїх 
досліджень в наукових збірниках науково-краєзнавчих конференцій, 
які проводились щорічно на Житомирщині Житомирським науково-
краєзнавчим товариством дослідників Волині, яке відновив і багато років 
очолював доктор географічних наук, завідувач кафедрою природничих 
дисциплін Житомирського обласного товариства дослідників Волині М.Ю. 
Костриця. Брав активну особисту участь у проведенні більшості таких 
конференцій, виступав на них з своїми доповідями, і сам автор ідеї – Віктор 
Олексійович Шевченко. 

Працюючи завідувачем науково-дослідної лабораторії картографії 
та геоінформатики географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (з 1995 р.), Віктор Олексійович був 
і постійним учасником Міжнародних науково-методичних семінарів 
"Сучасні проблеми безперервної географічної освіти і картографії", 
які щороку у вересні проводились на базі кафедри фізичної географії та 
картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 
Його цікаві виступи слухали завжди з задоволенням та користю для себе 
всі учасники семінару. А в перервах між засіданнями та під час численних 
екскурсій, так як і під час проведення науково-краєзнавчих конференцій на 
Житомирщині, він любив спілкуватись, як з науковцями, так і з простими 
учителями географії. Його цікавив процес навчання географії в школі, 
забезпечення школи картографічними матеріалами, їх якість, володіння 
вчителями методикою використання як традиційних географічних карт і 
атласів, так і сучасних електронних засобів.

В.О. Шевченко періодично працював у складі Українських 
геоморфологічної та ландшафтної польових експедицій. Він був в певний 
час співробітником Міжвідомчого Антарктичного Комітету (1992-1995 рр.), 
викладав географічні дисципліни у Державному педагогічному університеті 
ім. М. Драгоманова (1983-1986 рр.), Ніжинському педагогічному 
університеті ім. М. Гоголя (1987-1992 рр.), Київському військовому 
гуманітарному інституті (1994-1996 рр.), Національному університеті 
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В перечне доисторических карт, найденных на территории Украины, 
первое место, как по полноте изученности, так и по возрасту (12 000-13 000 
лет), принадлежит так называемой "Межиричь-карте", выгравированной на 
кости мамонта. Эта находка связана с палеолитической стоянкой охотников 
на мамонтов, которое существовало на берегу реки Россава (в пределах 
современного села Межиричье, Каневского района Черкасской области). 
Поселение было открыто в 1966 году, где раскопками руководил известный 
украинский зоолог и палеонтолог И.Г.Пидопличко. Каркас одного из таких 
позднепалеолитических поселений находится в Центральном научно- 
природоведческом музее Национальной Академии Наук Украины в 
Киеве. Межиричьской карте также посвящен специальный стенд, который 
находится в этом музее в палеонтологическом отделе.

Межиричьская находка - старейшая памятка украинской картографии, 
но не единственная. К периоду от позднего палеолита до бронзового века 
можно отнести ряд других древнейших картографических изображений на 
территории Украины. В наши исследования были включены: Кирилловская 
карта, картоподобные петроглифы "Каменной Могилы", Путивльская карта, 
Дударкивская карта, картоподобные изображения с Таш-Аир и Трипольской 
культуры.

до проведення уроків та в позакласній роботі книги написані вченим-
географом: "Тричі перший" (про видатного мореплавця Юрія Лисянського, 
2003 р.), "Доісторичні карти України" (у співавторстві з А. Володченко, 
2004 р.), "Таємниці карти Пірі Рейса" (у співавторстві, 2005 р.). А стінна 
карта для середньої школи "Україна. Рослинний і тваринний світ" (1995 р.) і 
по цей день служить в школі вчителям і учням при вивченні курсу "Фізична 
географія України".

Віктор Олексійович був нагороджений срібною медаллю Виставки 
досягнень народного господарства (Москва) у 1991 р., відзнакою 
географічного товариства СРСР "За выдающиеся труды в области 
географических наук", медаллю імені П.П. Семенова-Тянь-Шаньського 
Міжнародної Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства. Він мав 
також значок "Відмінник освіти України".

Пішов з життя вчений-географ зовсім несподівано. Народна мудрість 
говорить, що людина живе стільки, скільки за неї пам’ятають. В нашій 
пам’яті Віктор Олексійович Шевченко житиме завжди!!!

УДК 521.912
Володченко А.
Дрезденский технический университет, Дрезден, Германия

О СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ДОИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ 
С В.А.ШЕВЧЕНКО

Наше научое сотрудничество началось после знакомства в Киеве в 
1995 году. В.А.Шевченко проявил большой интерес к моим наработкам по 
семиотическому исследованию доисторических карт или предкарт (1, 2). 
Начиная с середины 1990-х годов мы совместнo продолжили исследования 
доисторических карт (картоподобных изображений) на территории 
современной Украины. После нескольких лет поисков и изучения 
археологических материалов в 2004 году мы подготовили к первому 
изданию небольшую монографию по доисторическим картам Украины на 
украинском языке (3).

В монографии развивалась новая и интересная тема - исследование 
доисторических карт в украинской картографии и за ее пределами. Эта 
книга являлась кратким экскурсом в глубину веков, к тому времени, когда 
появились первые картоподобные изображения и создавались древние 
знаковые построения (картоязыковые конструкции). Впервые была 
охарактеризована новая тема в украинской картографии - исследование 
доисторических карт на территории Украины (рис. 1)

Рис. 1. Совместная монография
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меня Виктор Алексеевич был самым близким единимышленником и другом 
с 1995 года. С 1999 г. по 2011 г. он был членом Комиссии по теоретической 
картографии в Международной картографической ассоциации от Украины 
и инициатором многочисленных картографо-семиотических семинаров 
в Украине. Картографическое сообщество потеряло очень творческого, 
трудолюбивого и компетентного коллегу- профессионала. В памяти коллег 
и друзей Виктор Алексеевич Шевченко навсегда останется талантливым 
ученым и педагогом.

Литература:
1. Wolodtschenko A. (1992): Diskussionsbeitrag zu palaokartographischen 

Darstellungen. Wiss.Zeitschrift der TU Dresden, Heft 2, Dresden 1992 (41), 
S.67-69.

2. Wolodtschenko, A.(1992a): Zur Entwicklung der kartographischen 
Darstellungen. In: Pravda, J.; Wolodtschenko, A.(Eds.). Kartosemiotik, Band 3. 
Bratislava/Dresden 1992,S. 41-48.

3. Володченко А., Шевченко В.А. (2004).: Доiсторичнi карти України. 
Дрезден 2004.

Несколько слов об исследовании на "Каменной Могиле". На юге 
Украины, недалеко от г. Мелитополя Запорожской области, в пойме реки 
Молочной, возле с. Терпение, находится уникальная археологическая 
достопримечательность под названием "Каменная Могила". Это сложенный из 
глыб песчаника останец, остаток песчаной отмели сарматского моря, которое 
существовало миллионы лет назад, в третичную эпоху. Высота памятника 
- около 15-20 м, протяженность - около 100 м. На стенах многочисленных 
гротов сохранились удивительные изображения (петроглифы), вырезанные 
рукой древних охотников, скотоводов и землепашцев. В 2003 и 2005 гг. 
мы непосредственно исследовали уникальный археологический памятник 
"Каменная Могила" и нашли несколько картоподобных фрагментов. Но 
"Каменная Могила" еще ждет своего исследователя.

В наши планы 2011-2012 гг. входила подготовка второго издания книги 
"Доiсторичнi карти України", но уже в виде иллюстративного мини-атласа 
на украинском языке для смартфонов. К большому сожалению Виктора 
Алексеевича уже нет среди нас.

Данный сборник посвящен памяти Виктора Алексеевича Шевченко. Для 

Рис. 2. В. А. Шевченко и А. Володченко в научно- природоведческом 
музее в Киеве

Рис. 3. В. А. Шевченко и А. Володченко на "Каменной Могиле" 



198 199

і в той трагічний для Віктора Олексійовича день він зі своїм аспірантом 
вирішував науково-організаційні питання захисту його дисертації.

За декілька тижнів до відходу Віктора Олексійовича у Засвіти я мав з 
ним тривалу розмову. Він будував свої плани на майбутнє, говорив про своє 
здоров’я, бідкався, що лікарі переконують його залишити свою науково-
педагогічну діяльність і зайнятись лікуванням. Але цього не сталось, не 
судилось...

День 5 березня 2012 року був якийсь особливий – на "ізломі" весни 
та зими погода змінювалась багаторазово – йшов сніг з хурделицею та 
шквальним вітром, то через якусь мить вже світило сонечко. Серце Віктора 
Олексійовича не витримало таких погодних катаклізмів...

Афанасьєв О. Є. 

Про Віктора Олексійовича Шевченка як науковця, особистість, людину, 
можна писати й говорити нескінченно довго. Такі люди заслуговують 
звання "Людина – Епоха", адже з їхнім уходом переривається живий зв’язок 
поколінь, втрачається частина людського життєвого мікрокосму. Особистість 
В.О. Шевченка у житті і долі багатьох, хто його знав, співпрацював, кого він 
навчав тощо, займала значне місце, адже він талановито вмів вибудовувати 
стосунки із представниками різних поколінь, завжди знаходив спільні 
інтереси, теми для розмов, спільного наукового і життєвого пошуку. 

Особисто я з гордістю можу назвати Віктора Олексійовича одним із 
своїх вчителів у житті і науці. Наша співпраця розпочалася від 2006 року, 
коли мені судилося захищати кандидатську дисертацію. Відтоді ми тісно 
спілкувалися, проводили наукові дослідження, хоча спільних публікацій і 
немає. У моєму власному науковому багажі, саме завдяки співпраці з В.О. 
Шевченком, з’явилося уявлення про центризм і центричність у географії, 
філателістичну і фалеристичну картографію і філокартію, історичну 
картографію тощо. Ця видатна людина вміла вбачати незвичне у звичайних 
речах… Після спілкування з В.О. Шевченком, та знайомства із його чудовою 
книгою “Дивосвіт геозображень", я неодноразово ловив себе на думці про 
те, що "ось такий випадок картографічного зображення на рекламі (або на 
одягу, парасольці тощо), було б цікаво обговорити із професором Шевченком, 
напевно, такий факт міг би збагатіти його колекцію геозображень". 

Завдячуючи В.О. Шевченку, особисто я для себе відкрив нову сферу 
наукового інтересу в географії – філателістичну картографію, засновником 
якого у вітчизняному науковому просторі можна вважати саме цю видатну 
людину. Віктор Олексійович відчував якийсь особливий внутрішній потяг 
до цієї тематики: у його колекції було чимало унікальних (і дуже рідкісних 

Приседько В. Л.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША

Минуло зовсім небагато часу, але вже усвідомлюєш, яку людину 
ми втратили. Життя продовжується – читаються лекції в університеті, 
проводяться семінарські заняття, працюють його товариші та учні, 
втілюються його задуми, життя плине... І я вдячний долі, що дала мені 
нагоду спілкуватися з Віктором Олексійовичем, товаришувати з ним, 
працювати і мріяти...

5 березня 2012 року український географічний потенціал зазнав великої 
втрати. Передчасно обірвалося життя відомого вченого-картографа. Пішла 
від нас у вічність людина, яка багато років свого життя, любов і натхнення 
віддала одній з головних наук про Землю – картографії.

Наші життєві дороги з Віктором Олексійовичем проходили майже 
паралельно. Після закінчення "альми-матері" – Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка майже 20 років ми працювали 
в установах Національної академії наук України – Раді по вивченню 
продуктивних сил України та Секторі географії (нині Інститут географії), 
які територіально знаходились в одній будівлі – бульвар Шевченка, 60. 
Там ми потоваришували – їздили на сільгоспроботи в Бориспільський 
район, працювали від наших установ на плодоовочевій базі в с. Мила, 
ходили в бібліотеку, працювали над дисертаціями. 24 травня 1983 року був 
знаменним для нас днем – ми одночасно захистили кандидатські дисертації. 
Нашими науковими керівниками були відомі професори – А. П. Золовський, 
С. А. Мороз, А. С. Харченко.

В 90-і роки ми знову зустрілися з Віктором Олексійовичем вже в 
стінах рідного університету, де продовжили з ним науково-педагогічну 
діяльність.

Професор В. О. Шевченко був відомим і авторитетним вченим і педагогом 
з дуже широким колом наукових інтересів. Ним було опубліковано кількасот 
наукових праць, які вийшли з друку в Україні та за її межами по проблемам 
теоретичної картографії, комплексного та тематичного картографування, 
історичній географії, картографічній нумізматиці, боністиці, бирофілії та 
ін. Віктор Олексійович мав світлу, дитячу душу, яку постійно обпікали 
соціальні морози, але він ніколи жодним словом не обмовився погано навіть 
про недругів – просто ніяково усміхався і продовжував творити добро. Він 
любив працювати самовіддано за письмовим столом навіть в останні роки, 
коли тяжка хвороба облягла його зусюди.

Віктор Олексійович багато уваги приділяв питанню підготовки молодих 
наукових кадрів. Під його особистим керівництвом підготували та захистили 
кандидатські та докторські дисертації не один десяток вишукувачів. Ось 
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немного…" 
Это невероятно отзывчивый, добрый, заботливый, надежный человек. 

Не могу думать о нем в прошлом…. 
С безграничной благодарностью я вспоминаю, как Виктор Алексеевич 

руководил моей диссертационной работой, как четко направлял, мудро 
советовал, по-отечески успокаивал и подбадривал. Помню его чудесные 
лекции по изданию карт, посещаемые мною на 5-м курсе: все было очень 
четко, структурировано, компактно, ничего лишнего. 

Меня всегда восхищала многообразие направлений его деятельности: 
от научных трудов по картографии, исторической географии и определения 
географического центра Украины до коллекционирования бабочек и значков 
с географической и картографической тематикой. 

Я горжусь тем, что часть моей жизни прошло рядом с этим человеком, у 
которого я учусь любить картографию, самоотверженно работать, позитивно 
мыслить, иметь широкий круг интересов, сотрудничать с людьми.

Орещенко А. В., учень Віктора Олексійовича

Моє перше знайомство з Віктором Олексійовичем відбулося на 
п’ятому курсі (2006 р). Він читав дисципліну "Медико-екологічне 
картографування". В той час я починав працювати над темою дипломної 
роботи, яку сам сформулював так: "Створення тривимірних карт засобами 
фрактальної геометрії". Після вступу в аспірантуру Віктор Олексійович сам 
вирішив стати моїм науковим керівником (на той час передбачуваним був 
Барановський В. Д.). Так почалася наша спільна робота.

Слід віддати Віктору Олексійовичу належне: він міг сформулювати 
щось так, як до нього це не вдавалося нікому: тему змінили на "Тривимірні 
реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення". Як я до 
цього сам не додумався? Адже не може твір з тривимірними моделями 
замість умовних позначень називатися картою. 

Вже після захисту роботи я замислився над питанням, чому одні 
аспіранти успішно захищаються, а інші – ні. В такій справі як написання і 
захист наукової роботи велика роль належить науковому керівнику. І вона 
полягає не в буквальній допомозі, як це ми можемо побачити у вигляді 
статей у співавторстві, де аспіранта "приписали". Швидше його завдання – 
порадою допомогти вибрати правильний спосіб роботи.

В цьому випадку мені пощастило: Віктор Олексійович дав кілька 
порад, які відіграли ключову роль.

Перша рекомендація полягала в одночасному написання статей і тексту 
дисертації. Багато аспірантів пишуть окремо текст і статті, тобто виконують 

серед філателістів) екземплярів антарктичних марок та конвертів, погашених 
лише у декількох одиницях вітчизняними полярниками-дослідниками як на 
радянських, так і на українській антарктичних станціях. Ці конверти і марки 
складали предмет особливої гордості ученого. Особисто я між кожними 
нашими зустрічами збирав невеличку колекцію марок, конвертів, листівок 
картографічної тематики, аби обмінятися ними з Віктором Олексійовичем у 
наступну зустріч… Нажаль, остання така підбірка залишилася в мене…

Коли йдуть від нас великі особистості, хочеться вірити, що ті ідеї, 
які вони сповідували, ті принципи життя, якими вони керувалися, ті праці 
й витвори, написані й вироблені ними, ніколи не стануть не цікавими й 
не потрібними у майбутньому. Ідейну, наукову, життєву спадщину, яку 
залишив по собі Віктор Олексійович Шевченко, хочеться вірити, пронесуть 
у майбутнє його учні. Принаймні до поки в нас самих житиме свідомість, 
пам’ять про цю незвичайну особистість забуттю не підлягає…

Кулик В. Б., учениця Віктора Олексійовича 

З Віктором Олексійовичем я познайомилася, будучи студенткою. Його 
лекції вигідно відрізнялися від багатьох інших. Спокійний, врівноважений, 
він розповідав дуже цікаво про предмет так, ніби це були не лекції, а розповіді 
друзям. Саме його вміння бути студентові другом приваблювало найбільше, 
тому коли я вирішила вступити до аспірантури під його керівництвом, я не 
вагалася ні хвилини.

Мудрий керівник, він спрямовував мої наукові пошуки в те русло, 
пливучи яким мені вдалося досягти мети. Мене завжди дивувала ґрунтовність 
його знань. Те, що я відкривала для себе, займаючись науковим пошуком, 
здавалося він вже давно знає, не дивлячись на новизну теми. Але велика 
тактовність не дозволяла йому показувати зверхність. Жодного разу я не 
чула від нього критики – лише підказки, влучні зауваження, поради. 

Він вмів любити своїх вихованців душею та відстоювати їхні інтереси з 
невтомною наполегливістю, проявляючи батьківську турботу. Її я відчувала 
навіть після мого захисту, зустрічаючись із ним по роботі. Це дійсно вчитель 
з великої літери…

Молочко В. В., ученица Виктора Алексеевича

Виктор Алексеевич – это Человек с большой буквы. Думая о нем, 
вспоминаются слова из песни Булата Окуджавы "Настоящих людей так 
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в аспірантурі, яка складала 2000 грн. за місяць. Оскільки мене взяли без 
відриву від виробництва, то стипендії я не отримував і не міг виконати 
дослідження. Саме Шевченко відмовив мене залишати аспірантуру. На 
другому році навчання мене перевели на форму з відривом від виробництва 
і я зміг розпочати роботу. 

Знову ж таки, саме Віктор Олексійович сприяв моєму влаштуванню 
в лабораторію. Навряд чи після захисту мене би взяли викладачем. Також 
автор співчуває тим людям, які все життя пропрацювали на одній посаді на 
одному підприємстві. Вони наче життя задарма прожили. Людина повинна 
попрацювати на кількох роботах і Віктор Олексійович допоміг реалізувати 
це. 

Аспіранти у Віктора Олексійовича захищались усі. Не захищались 
тільки ті, хто не написав дисертацію. Це не було вдалим вибором аспірантів; 
хто знає, як останній проявить себе в роботі. Не кожна дисертація була 
ідеальною, тим не менше, Шевченко завжди підтримував здобувача. На 
передзахисті на зауваження одного з рецензентів він відповів, що вже 
захистив багато робіт і ця не гірша за попередні. В нього аспіранти не 
висіли десятиліттями, він міг не тільки виконати роботу, а і організувати її 
виконання з орієнтацією на результат. 

Він намагався просунути нас, молодших працівників, по кар’єрним 
сходинкам. Саме завдяки йому ми в 26 років отримали наукові ступені 
кандидата наук і звання молодших наукових співробітників, а не сиділи 
в інженерах до поважного віку. В нього не було синдрому "стримування" 
(переконання, що фахівець деякий час має попрацювати на невисокій 
посаді або не може захищатись до 35 років). Віктор Олексійович створював 
нам умови для роботи, а ми вже могли розпоряджатись власним робочим 
часом і доступними ресурсами. Не було керівництва "в ручному режимі", 
формалізму під час виконання роботи, намагання "зробити все", недомовок 
і недоробок, які свого часу знищили багато успішних компаній (SGI, SUN, 
3dfx тощо).

Справжні лицарі гинули на полі бою. Зараз бойові дії майже не ведуться 
і територія війни перенесена на наші робочі місця. Сучасні вимоги до 
фахівців еквівалентні здібностям потомствених військових середньовіччя. 
Віктор Олексійович, вийшовши на пенсію, продовжував працювати до 
останнього дня життя і помер на роботі. Саме таким має бути справжній 
Фахівець, Лицар свого часу, наш Вчитель і Науковий Керівник – Віктор 
Олексійович Шевченко. 

подвійну роботу. Тому і маємо: або публікацій на захист недостатньо, або 
дисертація не готова. А статтю перевірить редактор і рецензент, після її 
публікації будуть враховані зауваження і вона стане частиною дисертації, 
вільною від помилок. І після захисту не буде спокуси друкувати частини 
дисертації як статті, що добре помітно і не має ніякого сенсу, крім набору 
їх кількості.

Друга порада Віктора Олексійовича заключалась в концентрації 
зусиль саме на роботі над дисертацією, а не розтягуванні цього процесу 
на всі три роки. Адже після подання до захисту відбувається рецензування 
і передзахист на кафедрі, що теж займає додатковий час. Автор бачив, як 
вчений секретар університету Караульна Н. В. запитувала аспірантів, що 
подали роботу невчасно: "А яке ви маєте відношення до університету?". 
Справа закінчувалась немалою оплатою прикріплення до кафедри.

Віктору Олексійовичу можна було задати будь-яку дивне питання, 
наприклад: "Як продати монографію, щоб отримати прибуток?" І відповідь 
завжди була коректною. Він відповів, що її можна здати в магазин старої 
книги або віднести на ринок "Петрівка" і домовитись з яким-небудь 
продавцем. 

Він старався організувати заходи в лабораторії, щоб відносини людей не 
обмежувались формальними робочими обов’язками і фахівці могли краще 
дізнатись один про одного. Саме в таких ситуаціях і вирішується більшість 
питань, а не на формальних зібраннях, на яких всі чомусь поспішають. 

Віктор Олексійович був людиною нежадібною. Багато людей так 
стверджують про себе, але все добре проявляється у дрібницях. Збірник 
наукових праць "Картографія та вища школа", головою редколегії якого 
став Шевченко, не міг бути галузевим, оскільки такий журнал вже існував. 
Тому видання здійснювалось за кошти авторів. Траплялось так, що грошей 
на друк не вистачало і в такому випадку голова редколегії сам доплачував 
за авторів. 

В нашій лабораторії не було скандалів, гучних звільнень і розборів 
польотів, як це часто трапляється на приватних підприємствах. Такий підхід 
до справи дозволяє відразу вирішити багато питань, які накопичувались 
роками, побудувати сильну команду, примусити людей працювати як треба, 
а не як вони можуть, зламати їх шкідливі звички, лінь і глупоту, кінець 
кінцем – як без цього можна обійтись в наш непростий час, автор не розуміє 
й досі. Мабуть це не методи керівника і не слід так руйнувати людські долі. 
Не було такого, щоб Віктор Олексійович висловлював нам зауваження через 
помилки в роботі.

Саме завдяки Віктору Олексійовичу я закінчив аспірантуру, оскільки 
на першому її курсі хотів відрахуватись. Справа полягала в тому, що 
для виконання дослідження потрібно було досить дороге обладнання 
вартістю приблизно 20 тис. грн. Його планувалося придбати на стипендію 
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Остроух В. І., учень Віктора Олексійовича

Віктора Олексійовича Шевченка пам’ятаю ще з студентських часів. 
На заняттях було цікаво, бо Віктор Олексійович завжди підкріплював 
лекційний матеріал сучасними матеріалами, а головне – студенти чекали 
цікавих розповідей, більшість яких ґрунтувалася на власному досвіді 
викладача, тоді ще доцента кафедри геодезії та картографії. Після зимової 
сесії на V курсі до мене підійшов Віктор Олексійович і запропонував 
вступити до нього в аспірантуру: „Мені подобається твоє відношення до 
роботи і сучасні інтереси в картографії, якщо будеш виконувати всі мої 
вказівки при написані кандидатської дисертації, то через 3 роки ти будеш 
кандидатом наук..." Для мене і досі є загадкою, чому саме мені, посередньому 
студенту групи магістрів, запропонував Віктор Олексійович піти навчатись 
в аспірантуру, а були ж студенти, які прагнули навчатись в аспірантурі 
і неодноразово підходили до нього з цього питання. Коли він бачив, що 
аспіранту не байдуже навчання в аспірантурі, він завжди відповідав йому 
взаємністю і всебічною допомогою. Він бачив в студентах якусь „іскорку", 
яку потім наполегливою роботою перетворював у талант зрілого науковця. 
Мабуть це тільки пояснює те, що завдяки Віктору Олексійовичу на теренах 
картографічної науки з’явилася ціла низка його учнів, його послідовників. 

Віктор Олексійович був цільною і сильною особистістю. В ньому 
поєднувались інтереси до наукових досліджень і викладацької роботи. 
Він був мудрою і глибоко порядною людиною, тонко відчував проблеми 
іншого, завжди був готовий допомогти і словом і ділом. Віктор Олексійович 
був моїм вчителем і наставником, вимогливим та одночасно терплячим.

Він був багатогранною і високо ерудованою людиною, яка добре 
розбиралася не лише в географії чи картографії, але й в історії, культурі, 
спорті. З ним завжди було цікаво. Він писав чудові вірші, які часто 
присвячував колегам, однодумцям, близьким, і багато співробітників 
Віктора Олексійовича зберігають такі теплі пам’ятні знаки.

 Віктор Олексійович назавжди залишиться з нами.

Філозоф Р. С., учень Віктора Олексійовича

Згадуючи про Віктора Олексійовича, першим спадає на думку той 
момент, коли я вперше з ним зустрівся. Він зайшов в аудиторію з невеличким 
запізненням, ми групою саме обговорювали чи не піти нам кудись 
якнайшвидше, хтось вже одягався, інші сперечались, одним словом був 
справжній балаган. Привітався і сказав абсолютно дивну для нас, студентів 
третього курсу, річ. Він сказав, що нікого силою тримати на своїх парах не 

буде, не буде погрожувати поганими оцінками чи відрахуванням. Сказав, 
що ми не почуємо від нього нудних "лекцій з папірця" з того предмету, що 
він має нам читати, він просто спробує розказати нам деякі речі, які можуть 
бути нам цікавими, а ті, кому вони будуть не цікаві можуть просто вийти, 
аби не заважати іншим. Але ніхто не вийшов. І, здається, весь семестр на 
його пари приходило чи не найбільше людей.

Я навіть не згадаю що то був за предмет. І головне – це абсолютно не 
важливо. Віктор Олексійович кількома фразами зумів зробити те, що деяким 
викладачам вдавалось зробити лише через кілька місяців спілкування 
зі студентами, а деяким не вдавалось взагалі. Він зумів зацікавити нас у 
своєму предметі і викликати щиру симпатію, привернути до себе. Пізніше я 
зрозумів у чому був "фокус". Це не було ані спеціально заготовленим ходом, 
ані методичним експериментом – він просто був таким, щирим, добрим, 
справедливим, мудрим. Був педагогом від Бога. 

Не уявляю собі людини, якій Віктор Олексійович міг би бути 
неприємним, з якою міг би бути в конфлікті. Він міг однією фразою, одним 
жартом зняти будь-яку напругу. Даючи поради або настанови ніколи не 
говорив зверхньо, ніколи не відмовляв у проханнях, не підвищував тону, 
завжди говорив на рівних і з керівництвом і зі студентами. Складалось 
враження причетності до єдиного цілого і зв’язуючою ланкою був Віктор 
Олексійович. Так було в роботі і так було поза нею. На святах та зустрічах 
колективу він був душею компанії тим, хто керував настроєм та атмосферою 
в колективі. Хоча скоріше не керував, а просто тримав, бо атмосфера була 
завжди найсприятливіша.

Мабуть, немає сенсу казати про його наукові здобутки. Як видатний 
вчений він був визнаний всіма, давно і безапеляційно, навіть на найвищому 
рівні. Але дивна річ – його жага до нових знань не всихала. Віктор Олексійович 
завжди намагався йти в ногу з розвитком науки, по всіх напрямках, а іноді 
виходило й так, що наука ледь встигала йти з ним у ногу. Важливіше інше 
– те, як він вмів зацікавити людей наукою. Те, як захопливо він розповідав 
про Пірі Рейса, про стародавні картографічні зображення кам’яного віку, 
про історичну роль карт – не могло залишити нікого байдужим. Особисто 
я вважаю Віктора Олексійовича в першу чергу видатним популяризатором 
науки. Без нього, без таких як він, наука приречена на загибель. Мені 
дуже пощастило з тим, що він був моїм науковим керівником. Якби треба 
було сказати в чому була його роль, я мусив би просто переказати історію 
написання дисертації. Це зайве. Достатньо просто сказати, що без нього 
моєї наукової роботи не було б. Скільки іще людей могли б сказати так 
само? Важко навіть уявити.

Кілька разів Віктор Олексійович поривався вийти на пенсію і залишити 
роботу на факультеті. Я чув це і від нього і від його друзів. Чому не залишив? 
Мабуть він просто не уявляв свого життя без неї. Навіть останнім часом, 
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Полякова Н.О., учениця Віктора Олексійовича

Згадую. Їдемо ми в ліфті на збори науково-дослідної частини (НДЧ) 
нашого факультету з Віктором Олексійовичем, Олександром Григоровичем 
та інші з НДЧ. Дорогою Віктора Олексійовича хтось затримав в ліфті і він 
піднявся знову до себе на шостий поверх, а всі інші вийшли з ліфта і пішли 
до аудиторії. 

В аудиторії Олександр Григорович питає: а де ж Віктор Олексійович 
він же з нами в ліфті їхав, я ж його бачив. 

Відповідаю: зараз прийде, тільки знову на шостий підніметься і 
прийде. 

Олександр Григорович: він поки на шостий підніметься дорогою ще 
статтю напише.

В аудиторії всі сміються.
Звичайно, цей жарт є перебільшенням, але всім хто знав Віктора 

Олексійовича було відомо його фонтануюча наукова творчість і вражаюча 
працездатність. Та попри таку обдарованість Віктор Олексійович був 
надзвичайно скромною людиною і своїми здобутками не тільки не пишався, 
він їх зменшував. 

Звітуємо ми про наукову діяльність, а Віктор Олексійович лише 
половину своїх статей включає.

Здивовано запитую: чому? 
Віктор Олексійович: щоб не смутити тих хто менше за мене написав.
Він мав здатність помічати здобутки інших, навіть найменші, правильно 

науково скоординувати, завжди мав бажання допомогти. Під науковим 
керівництвом Віктора Олексійовича були захищені 2 дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора наук та 8 –  кандидата наук (табл.1). Нажаль, 
до цього списку не можна включити дисертації, що були захищені під 
офіційним керівництвом інших науковців та дисертації, що підготовлені та 
готуються до захисту. В свій останній день Віктор Олексійович прийшов на 
роботу, щоб зустрітися зі своїм аспірантом для обговорення організаційних 
питань з захисту дисертаційної роботи. Мабуть, коментарі тут зайві. 

Він був вчителем, але нікого і ніколи не повчав. Просто жив і працював 
як людина з якої хотілося брати приклад. 

Вічна Вам пам’ять Вікторе Олексійовичу.

 

коли йому важко було приходити, він все одно знаходив сили… чи бажання 
…а може відчував якусь внутрішню необхідність. Так на роботі і "згорів". 
Кажуть, що вічне життя існує, що людина живе принаймні до тих пір, поки 
живе пам’ять про неї, про її діла. В такому разі немає жодних сумнівів, що 
Віктор Олексійович житиме, пам’яті про нього вистачить і на два вічних 
житті. Дякую за все, дорогий учителю!

Шевченко Р. Ю., кандидат географічних наук з картографії

Моє знайомство з Віктором Олексійовичем відбулося 2 листопада 2002 
р. при посередництві мого куратора академічної групи, тоді ще асистента 
кафедри Бондаренка Е.Л. Але, професора Шевченка В.О. заочно я знав 
раніше, за його науково-популярними і цікавими публікаціями, екологічними 
картами та думкою картографо-геодезичної громадськості про його інтелект 
та різнобічне і багатогранне бачення географічної картини Світу.

Після мого виступу на конференції молодих вчених, присвячених дню 
заснування нашого Університету 19 вересня 2003 р., Віктор Олексійович 
запропонував себе стати моїм науковим керівником магістерської роботи. 
Пізніше, він став моїм науковим керівником з підготовки кандидатської 
дисертації.

Професор Шевченко Віктор Олексійович, володів енциклопедичними 
знаннями. Особливо цікаво було з професором проводити топографо-
геодезичну практику для студентів І курсу (2005-2006 рр.). Я разом з Віктором 
Олексійовичем спостерігали зоряні сузір’я у теодоліт, досліджували флору 
та фауну Плютівського лісу. Ходили пішки до етнографічного музею у 
с. Трипілля, налагоджували наукові зв’язки із меморіальним комплексом 
"Літературно-мистецькі Плюти", активно диспутували про географію, 
картографію та топоніміку м. Києва. Невід’ємним аксесуаром у поході для 
Віктора Олексійовича був його цифровий фотоапарат. Професор був дуже 
талановитою людиною, ГЕОГРАФОМ із усіх великих літер.

З неймовірним сумом і глибокою людською жалобою я зустрів вість 
про передчасну смерть Віктора Олексійовича, я не можу до теперішнього 
часу повірити в цю реальність. 

Пам’ять про геніального вченого і його ім’я назавжди будуть вписані 
золотими літерами в історію географічного факультету.



208 209

Таблиця 1 
Дисертації, що захищенні під керівництвом проф. д.геогр.н. В.О. 

Шевченка
№ 
з/п

П.І.Б. 
здобувача Назва Кваліф.

рівень
Рік 

захисту

1 А.Ю. 
Годєєв

Науково-прикладні аспекти 
забезпечення морськими картами 
господарства України

канд. 2000

2 В.І. 
Остроух

Науково-методичні основи створення 
навчальних атласів на основі ГІС-
технологій (на прикладі атласу для 
8-9 класів)

канд. 2002

3 Н.О. 
Полякова

Картографічне забезпечення 
функціонування інтегрованої ГІС для 
управління експлуатацією міських 
підземних комунікацій (на прикладі 
Києва)

канд. 2005

4 В.В. 
Молочко

Науково-методичні основи розробки 
географічного атласу для вчителів 
середніх загальноосвітніх закладів

канд. 2005

5 В.Б. Кулик
Картографічне забезпечення 
передумов розвитку фермерства (на 
прикладі Вінницької обл.)

канд. 2007

6 Р.Ю. 
Шевченко

Географо-картографічний моніторинг 
культових споруд м. Києва канд. 2007

7 Е.Л. 
Бондаренко

Геоінформаційне еколого-
географічне картографування: теорія 
і практика досліджень

докт. 2008

8 А.Ю. 
Годєєв

Портолани: теорія і методика 
історико-картографічного 
дослідження

докт. 2010

9 Р.С. 
Філозоф

Картографічне геоінформаційне 
забезпечення створення регіональних 
ландшафтних парків (на прикладі 
РЛП "Голосіїв")

канд. 2010

10 О.А. 
Петров

Картографічне забезпечення ведення 
державного земельного кадастру канд. 2011р.
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