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ГЕ0РГ1Й МИКОЛАЙОВИЧ ВИСОЦЬКИЙ
О. Г. Стадник, канд. пед. наук, ХНПУ 1М. Г. Сковороди

Георгм Миколайович Висоцький — видатний Грунтознавець, лювник, палеоботашк, ф|зико-гео- 
граф, пдролог, фундатор науки про лк та лкову дослщну справу, академик НАН УкраТни (1939 р.).

Георгхй Висоцький народився 7 (19) лютого 1865 р. у с, Ми- 
китхвка Глуххвського повхту Чернхгхвськох губернхх (зараз Ям- 
пхльський район Сумськох областх) в схм’х дворянина. Середню 
освхту здобув у Глуххвськхй гхмназхх, яку  закхнчив 1883 р .  1886 р .  

вступив до Петровськох (НИНХ Тимхрязхвська) С 1 Л Ь С Ь К О Г О С П О Д ар- 

ськох й лхсовох академхх в Москвх. Шд час навчання основну увагу 
придхлив природничим наукам, насамперед Срунтознавству.

1889 р. Г. Висоцький завершив теоретично навчання 1 поххав 
на практику в Бердянське степове лшництво (зараз розташоване 
в с. С оствка Мелхтопольського району, Запор1зько1 обл.). На той 
час у Л1СНИЦТВ1 проводили ДО СЛ1ДШ  Л1С0В1 посадки в посушливому 
степу. До завершения практики краш а пережила велике лихо — 
посуху 1 неврожай 1891 р. Ш сля закш чення практики Г. Висо
цький подав клопотання в Шсовий департамент про зарахування 
на л1сову службу. Департамент на той час займався пщготовкою 
степово! експедицН пщ кер!вництвом Василя Васильевича Доку
чаева («Особая экспедиция по испытанию и учету различных спо
собов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России»), 
яка  мала на мет1 розробку заход1в щодо боротьби з посухою та 
и  наслщками, В. Докучаев зараховуе Г. Висоцького у штат для 
роботи на найскладш ш ш  дьлянщ — у Велико-Анадолх (поблизу 
Азовського моря). Згодом вш пропонуе молодому вченому стати 
зав1дувачем Великоанадольською дослхдною дьпьницею л1сорозве- 
дення (з 1899 р. — Мар1упольське дослщне ласництво). 3 1892 р. 
Г. Висоцький веде науков1 дослщження на цьому лхеовому стащ- 
онарг (водод1Л1 басейнхв Дншра 1 р1чок, що впадають в Азовське 
море, за 3 км вщ станцп Велико-Анадоль).

Уже в перший рис роботи Г. Висоцький заклав лкову рослин- 
н1сть 1 започаткував ш1сть метеоролопчних станцгй. Вш став опорою 
1 для свого вчителя — В. Докучаева. У нього Висоцький перейняв 
1дею едностг «живо!» та «мертво!» природи 1 слщував !й завжди.

У Великоанадольськ1й досл1дн1й дшьниц! Г. Висоцький пра- 
цював 12 рок1в. Упродовж цього пергоду вш проводив спостере- 
ження за масивом штучно створеного л1су, вирхшував низку хн- 
ших завдань, серед яких — створення полезахисних, прияружних 
та хнших насаджень. Пхд керхвництвом вченого було закладено 
538 га полезахисних смуг. Вони й досх виконують важливу роль, 
являючи собою своерхдну пам’ятку про дхяльнхеть ученого.
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1899-1904 рр. Г. Висоцький працював
Л1СНИЧИМ у Мар1уПОЛЬСЬКОМу Л1СНИЦТВ1, потам 
передав до Петербурга, де обшняв посаду ре- 
в!зора лшовпорядкування при Шсовому депар
тамента. В1дтод1 роботи Висоцького набули, на 
його думку, «географ1чних масштабхв», адже 
вони охопили всю степову зону, а також при- 
легл1 райони. Учений одним 13 перших висло- 
вив важливу думку про за га л ь т  особливоста 
1РУНТ1В 1 рослин — 1ХНВ01 ЗалеЖН0СТ1 В1Д одних 
1 тих самих фактор1в зовшшнього середовища 
(вш IX називав елементами життя). Глибокий 
анал1з цих зв’язш в наведено у статта «О карте 
типов местопроизрастаний» (1904). У робота 
«Степи Европейской России» (1905) вчений

| висловив думку, що природне безлшся стешв 
насамперед обумовлено несприятливим для 
л1сово1 рослинноста кл1матом, разом з тим, 
на В1ДМ1Ну В1Д б1ЛЬШОСТ1 СВ01Х колег, уникнув 
властиво! 1м однобзчноста. Вш показав, що шд

час вир1шення цього питания потрхбно 1фун- 
туватися на загальногеограф1чних, зональних 
факторах, 1 вказував на необхщшсть врахуван- 
ня сшльно! дп вс1х факторгв природного без- 
л1сся стешв. 1908-1909 рр. >вийшли друком 
1нш1 пращ вченого, зокрема «Бузулукский бор 
и его окрестности». У нш Г. Висоцький вперше 
представив узагальнювальну ф 1 з и ко - г е о г р а ф гч - 
ну характеристику цього ушкального л1сового 
масиву (зараз нацюнальний парк у Поволж1). 
Кр1М Бузулуцького бору, В1Н дослвджував умо- 
ви для Л1С0В01 рослинноста в Тульських засш, 
Олеш швських 1 Н аринських ш сш в, Сргеш 
(1915 р. була видана його ф1зико-географ1чна 
монограф1я «Ергеня», яка мае велике значения 
для вивчення лшово! рослинноста та и еволюцп 
П1Д впливом дп людини).

Упродовж кхлькох рок!в у коло наукових 
штерешв Висоцького входили заповщ ш сте
пи Херсонщини та Олешювсьш шоки. 1925 р.

I 3 2016 року вкладка «Фаховий сервер» стае електронною 
• на сайт! Ь«р://]оигпа1.05ПОУа.сот.иа!
Щоб отримати доступ до електронноТ вереи журналу та вкладки 
«Фаховий сервер» потр|бно:
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працював в Асканы-Новхй над вирхшенням 
проблеми хнтродукцы (впровадження нових 
порхд за межами хх природного ареалу) та аклх- 
матизацы рослин, дослхджував закономхрностх 
змхн степхв 1 гфунтоутворювальнх процеси.

Усе, що робив учений, вех його спостере- 
ж ення 1 ххнх результати записано в хцоден- 
ник («Ж урнал»), яки й  вхн вхв, починаючи 
з перших днхв роботи на Великоанадольськш 
дослхднхй дхльницх. Виняткова докладнхсть 
записхв робить цей щ оденник документом, 
який дае можливхсть уявити дхяльнхсть уче
ного. Так, вхн свхдчить про активне наукове 
листування з видатними вченими того часу.

1913 р. Лхсовий департамент доручив 
Г. Висоцькому очолити пращ  з лхсовпоряд- 
кування степових лхсництв, тому вченому до- 
велося переххати до Киева. Тут вхн дослхджуе 
тераси рхчок Украхни з метою закрхплення хх- 
нхх пхскхв, зокрема за допомогою рослинностх. 
1915 р. за заслуги перед географхчною наукою 
Г. Висоцький удостоений вищох нагороди Гео- 
графхчного товариства — золото! медалх хм. 
П. Семенова-Тянь-Шанського.

Пхсля революцы починаеться активна пе- 
дагогхчна дхяльнхсть Г. Висоцького. 1917 р. 
Новоросхйський (Одеський) унхверситет при
судив йому ступхнь доктора агрономы без за- 
хисту дисертацп. Вхдзначаючи справедливхсть 
присвоения Г. Висоцькому наукового ступени, 
академхк В. Вернадський, говорив: «Майже 
вех його роботи вхдрхзняються оригхнальнхстю 
та самобутнхстю. Багато тонкого спостережен- 
ня природи». 1918 р. Г. Висоцький очолив 
кафедру Грунтознаветва Таврхйського унх- 
верситету в м. Схмферополх. Потхм викладав 
х в хнших навчальних закладах: в Бхлорусько- 
му схльськогосп:гл; :ь:-: эму хнетитутх (1923- 
1926 рр.), Харкхз:ь:-::му :нститутх схльського 
х лхеового господл;:: тх . 1 г_х-1930 рр.). Займа- 
ючись викладацькою роботою. вчений актив
но працював над с т в о р е н п а  свого оригхналь- 
ного курсу загалънхпо т и в ц и и  1930 р. Г. 
Висоцький п у с д - :-:ра1нський
лхеовод» статтю. у яг.Л  г : :  дд длтхдч.-. дго 
фаххвцхв, яких готуж)ть лйвиЛиишь Особл:

увагу вхн придхляе пхдготовцх лхсхвникхв-до- 
слхдникхв, якх, на його думку, повиннх мати 
«устремлхння до природного слхдопитства».

^3 1930 до своех смертх 6 квхтня 1940 р. 
Г. Висоцький працював у Харковх, у Всесо
юзному науково-дослхднбму хнетитутх лхео
вого господарства та агролхеомелхорацхх (за
раз Украхнський НД1 лхеового господарства 
та агролхеомелхорацхх хм. Г. Висоцького). Вхн 
обхймав посаду заступника директора з науки, 
а пхзнхше — наукового консультанта. 1934 р. 
у майже 70 рокхв вхн здхйснив експедицхйну 
похздку зх свохми учнями-спхвробхтниками пхв- 
днем Укра'хни.

Г. Висоцький брав участь у створеннх 
Украхнськох Академп наук.

1934 р. його було обрано академхком Все
союзно! академхх схльськогосподарських наук, 
а 1939 р. — академхком АН УРСР.

Учений був одним хз засновникхв х дхяльним 
автором першого у евхтх журналу «Грунтознав- 
ство», який почали видавати з 1899 р. У журна- 
лх всебхчно виевхтлюють проблеми генезису х гео
графы ГруНТ1В, ххмы, фхзики, бхологы 1рунтхв.

Г. Висоцький — автор понад 200 наукових 
робхт. У бхлыностх з них розглядають вплив 
гхдроклхматичних х 1рунтових умов на лхео- 
ву рослиннхсть, а також ы зворотнхй вплив на 
навколиш не природне середовище. Учений 
дослхджував проблеми водного балансу Грун
ту залежно вхд умов рельефу х рослинного по- 
криву, вперше розрахував формулу балансу 
вологи пхд лхеом х полем, установив хндекси 
сухоетх х вологостх клхмату, комплекенх фак- 
тори безлхсностх степхв.

«Вивчати л1с, його будову, його життя 
вгдьрвано вгд одночасного вивчення середовища 
безцшъно. Це буде вивчення чогось нереального 
або еже неживого».

Г. Висоцький розвинув Докучахвське вчен- 
ня про природнх зони, ввхв у науку поняття 
«мхсцевхсть», яке повнхетю вхдповхдае сучас- 
ним уявленням  про ландш афт як  природ- 
ний комплекс. 1дею В. Докучаева про Грун
ты як «дзеркало ландшафту» Г. Висоцький 
значно конкретизував, взявш и як  фактор
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Трунтоутворення не клхмат узагалг, а к1ль- 
кхсть 1 сшввщношення тепла 1 вологи.

3 хм’ям Висоцького пов’язана хдея ство- 
рення в Оленнавських ш оках досл1дницько1 
станцп (ниш Степовий финал УкрНДШ ГА).
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Чудова новина!
Вщтепер на сайт! 1Шр://Ьоок.о5поуа.сот.иа

знижки щотижня!
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Створено новий роздш —
«Книги тижня»!

Щотижня — НОВ1 пропозици, нов! книги! 
Заходьте та купуйте пообники 
за низькими Щнами!
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