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Вступ 

 

З часу утворення кафедри екології та безпеки життєдіяльності (з 2008 
року) виникла проблема згуртування викладачів навколо однієї інтегральної 

наукової проблематики. Зважаючи на специфіку наукових досліджень усього 

університету та наукові уподобання кожного викладача була визначена та 

зареєстрована в УЦНІ тема «Розробка методологiчних пiдходiв і практичного 
механiзму екологiчно-збалансованого природокористування у сферi 

аграрного виробництва» (0108U009772). Впродовж виконання тема один раз 

перезатверджувалась з тією ж назвою.  
З самого початку були визначені окремі напрями досліджень: 

1. Методологія агроекології, дослідження глобальних екологічних 

процесів і механізмів, ноосферна екологія, конструктивне вирішення 

екологічних проблем.  
2. Розробка екологічно-толерантних систем сільського господарства 

(рослинництва і тваринництва).  

3. Екологія аграрного сектора (мікробіологічні процеси, ГМО, 
виробництво екологічно-чистих продуктів харчування, селекція, інтродукція 

та ін.) (Кудла В.Й., Суханова І.П., Гурський І.М., Дегтяренко А.В., Лахманюк 

П.І., Нікітіна О.В.). 

4. Моніторинг довкілля, цивільний захист та попередження 
надзвичайних ситуацій. 

5. Контакти з фіскальними екологічними організаціями, екологічний-PR, 

екологічний маркетинг та менеджмент.  
Впродовж всього періоду виконання (13 років) відбувалась щорічна 

конкретизація тематики як кожного виконавця, так і усієї теми, що 

відбивалось у щорічному звіті. 

Всього за час виконання теми було опубліковано понад 700 наукових 
праць різного рівня, серед яких статті, тези доповідей, інноваційні розробки 

та практичні рекомендації фермерам, свідоцтва про винахід, патенти, 

монографії, навчальні посібники як українського, так і міжнародного статусу. 
Серед них на сьогодні видано 15 статей у виданнях, що цитуються у науко 

метричних базах Scopus та Web of Science. Ще 7 статей чекають індексації. 

Наукова проблематика інтегральної теми стала основою для виконання 

великої кількості (понад 200) дипломних і студентських наукових робіт. За 
час виконання теми підготовлено до захисту дві кандидатські дисертації (з 

вермикультури – Р.В.Безділь та екологічного туризму – Ю.Ю.Косенко).  

В межах інтегральної проблематики було виконано 3 госпдоговірні 

теми, присвячені оцінці впливу на довкілля об’єкта гідроенергетики, 
тваринницького комплексу та екологічно толерантній технології 

вирощування соняшнику. 

Кафедра організовує і проводить свою власну конференцію з 
міжнародною участю «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи і 

суспільства».  



Основна частина (результати досліджень) 

 

Головні результати наукових досліджень наведені за період з 2009 по 
2020 р.р. Впродовж усього часу виконання держбюджетної теми до неї 

залучались усі викладачі кафедри, які свій внесок у інтегральну 

проблематику відбивали у власних річних звітах. 

Дослідження здійснювались в межах наступних генеральних напрямків:  
- Ноосферна екологія; 

- Збалансований розвиток агросфери; 

- Розробка екологiчно-толерантних систем сiльського господарства 
(рослинництва i тваринництва); 

- Дослiдження екологiчно залежної захворюваностi населення; 

- Теоретичне обгрунтування формування екологiчної мережi; 

- Застосування геоiнформацiйних технологiй в екологiчних 
дослiдженнях та цивiльному захистi населення. 

З метою більшої конкретизації, власне, прикладних наукових 

досліджень були вивчені екологічні основи формування агроекосистем 
(підрозділ 1.1.), розроблена технологія біологічної утилізації органічних 

відходів сільськогосподарських підприємств (підрозділ 2.1.), досліджені 

напрямки реформування аграрного сектора економіки та удосконалення 

адміністративно-теритиоріального устрою на принципах екологічно-
збалансованого розвитку (підрозділ 2.2.), розроблені практичні рекомендації 

та проекти автономних селянських та фермерських господарств (підрозділ 

2.3.) 
Головні результати досліджень викладені у більше ніж 700 публікаціях 

різного спрямування [http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9]. В даному 

звіті використані 333 з них. 

І. Ноосферна екологія [1-16].  
1.1. Дослiдження мiсця i ролi агроекосистем у ноосферному розвитку 

[17-24]. 

Зважаючи на інтенсифікацію останніми роками теоретичних і 
методологічних досліджень проблем ноосфери, ноосферології, ноосферного 

розвитку та інших похідних від ноосфери проблем [1,2,3,4,5], пов’язаних 

багато в чому з відродженням наукової спадщини С.А.Подолинського та 

В.І.Вернадського, сьогодні вже доцільно говорити про ноосферні екосистеми 
як головні об’єкти сучасної екології, а їх динаміку розглядати як головний її 

предмет. Але в такому разі своєчасною буде і модифікація її назви – з 

неоекології (тобто, новітньої) у нооекологію (тобто ноосферну).  

Концепція ноосферних екосистем розробляється з кінця 90-х років [1-
10].  

Стислий зміст концепції ноосферних екосистем полягає у наступному:  

1. Головна причина виникнення і загострення глобальної екологічної 
проблеми криється у різних швидкостях розвитку природи і суспільства. З 

різних за просторово-часовою суттю або «розведеністю» в часі і просторі 

станів природи і суспільства виходять пошуки і знаходження специфічного 



екотопу Людини і вивчення його просторової еволюції. Для конструктивного 

вирішення «глобальної екологічної проблеми» необхідно докорінно 

переглянути просторове буття людини як виду «Homo Sapiens», для чого 
знайти такі ділянки географічного простору, в яких «відбита» різниця 

швидкостей природи і суспільства, та надалі привести їх у необхідні 

співвідношення.  

2. Прагнення до стану ноосфери (як варіант – «сталого розвитку») з 
плином процесу ноосферогенезу повинне здійснюватися Людиною в 

просторових межах соціоприродних систем, які змістовно являють собою 

екосистеми і мають подвійний характер кордонів. Тобто, це такі синергетичні 
взаємосполучення природних і соціальних компонентів, які розвиваються 

вже за власними законами. Наближення територіальної організації 

суспільства до ноосферної пропонується здійснювати у вигляді можливих 

сценаріїв на різних просторових рівнях. Існуюча стратегія створення 
екомережі повинна охоплювати мезо- та макрорівень. На мікрорівні ж 

необхідно впроваджувати узгоджену з ноосферою динамікою стратегію 

суміщення кордонів природних та агроекосистем. При цьому виконується 
одна з головних умов ноосферного розвитку – така зміна структури і функцій 

природних екосистем людиною, яка залишає їх здатними до 

самовідтворення.   

3. Одне з головних ноосферних положень екології Homo Sapiens повинне 
полягати у тому, що цей вид є рівноправним учасником природного 

речовинно-енергетичного кругообігу, але він розширив межі своєї 

екологічної ніші за рахунок випередження в часі природних процесів (пастки 
для часу) і просторової трансформації свого екотопу (пастки для простору). 

Крім цього, така просторово-часова трансформація значним чином 

підвищила ступінь планетарної ентропії (пастки для інформації) [7,16].  

4. Homo Sapiens у процесі своєї життєдіяльності в біосфері Землі 
утворює ідентичні за екологічними ознаками з іншими видами 

просторові/едафічні одиниці і приймає таку ж саму участь у харчових 

ланцюгах, займаючи свій трофічний рівень у докорінно просторово 
перебудованих, але природних екосистемах. «Екотоп» людини виходить за 

межі організменного рівня організації виду і обіймає популяційний і навіть 

екосистемний рівень. У зв’язку з цим, логічніше говорити про 

агроекосистему як модифіковану екологічну нішу Homo Sapiens з нечітко 
визначеними (рухомими) просторовими межами. Отже, вважати 

агроекосистему (як і інші ноосферні екосистеми) Homo Sapiens неприродною 

(варіанти: «напівприродною», «комбінованою», «штучною», 

«антропогенною», «техногенною»), ґрунтуючись на наявності «другої 
природи», Людини немає ніяких підстав. Всі екосистеми, в тому числі 

антропоекосистеми (або ноосферні) – «першоприродні». 

5. Невизначеність головних орієнтирів концепції сталого розвитку, яка у 
сучасному прояві передбачає несправедливий поділ «цивілізованими» 

країнами території земної кулі за екологічними функціями [1-16] змушує 

шукати власну вітчизняну концепцію ноосферного розвитку, виходячи при 



цьому з нагальної потреби методологічного розділу ідеї досягнення 

ноосферного стану соціоприродних систем (сталого розвитку) і ідеї охорони 

природи (із збереженням антропоцентристського до неї ставлення). Як 
наближений до сталого, пропонується пріоритетний розвиток агроекосистем, 

як аналогів ноосферної екологічної ніші Homo Sapiens з подальшою 

необхідністю «вписання» адміністративно-територіального поділу в їх 

кордони, оскільки саме тоді хорологічний зміст взаємодії природи і 
суспільства буде наближено до оптимального [1-16].  

6. Розроблена модель соціоприродної взаємодії, заснована на принципі 

просторової ротації функцій агро- і урбоекосистем з прагненням не до 
бар’єрного, а контактного (екотонного) виду розмежувань між природними і 

антропізованими елементами. При цьому головний напрямок взаємодії 

природи і суспільства докорінно змінюється з антропоцентричного на 

адаптований [1-16]. Логічно похідним від розробленої моделі є намагання 
знайти ноосферні критерії типології країн світу, які б відбивали глибину 

впливу окремих країн (шляхом формування певних інформаційних потоків) 

на екосистеми планети[4]. За такого підходу зовсім нового змісту набуває 
показник ноосферної ефективності, який повинен передбачати таку 

оптимізацію природокористування, яка б визначалася прагненням до певної 

якості природного середовища. Згідно з цим, «розвинуті» країни повинні 

сплачувати стягнення за порушені (для цілей свого розвитку) екосистеми на 
територіях інших країн.  

Головним критерієм «ноосферності» розвитку повинні бути не квоти на 

викиди диоксиду вуглецю, а успішність підтримки у певних країнах 
механізму самовідтворення природних екосистем.  

1. Низька результативність сучасних екологічних досліджень дозволяє 

стверджувати, що практично спрямованих на вирішення екологічної 

проблеми робіт катастрофічно не вистачає, передусім через свідоме звуження 
предмету цих досліджень до біоекологічних постановок; 

2. Неоекологія, як нова наука невипадково оформилась у самостійну 

саме під егідою географії, яка володіє більш широкими за охопленням 
об’єктів методичним апаратом і більш значним інтеграційним потенціалом 

порівняно з іншими науками; 

3. Предмет екологічних досліджень під впливом соціального запиту 

постійно змінюється в часі. Сьогодні вже доцільно говорити про тотожність 
понять «сталий розвиток» та «ноосферний розвиток», а сучасний предмет 

екології пов’язувати з динамікою ноосферних екосистем – агроекосистем, 

урбоекосистем, інфраекосистем. Відтак, неоекологію доцільніше іменувати 

нооекологією.  
4. Практичне вирішення екологічної проблеми можливе лише при 

розробці і впровадженні низки скоординованих дій науки, бізнесу, урядів, 

політичних сил усіх країн світу під егідою якоїсь надкраїнної управлінської 
структури і відмові від односпрямованого споживання біоресурсів планети. 

5. Маючи певне просторово-часове відставання у темпах розвитку з 

західноєвропейською цивілізацією у України є шанс використати це 



відставання для уникнення екологічно негативних наслідків глобалізації. Для 

цього необхідно:  

- відродження у сільській місцевості таких спільнот людей, які б за 
образом життя і життєвим укладом наближались би до натурального 

господарства [17-24]; 

- поступове впровадження альтернативної енергетики, зокрема за 

рахунок використання вільних сільськогосподарських земель для 
вирощування «енергетичних культур», до яких класики фізекономічної 

думки відносили не лише ріпак, сою, а й пшеницю. 

 
ІІ.Збалансований розвиток агросфери 

2.1. Технологiя бiологiчної утилiзацiї органiчних вiдходiв 

сiльськогосподарських підприємств [25-41]; 

2.2. Реформування аграрного сектора економіки та удосконалення АТУ 
на принципах екологічно-збалансованого розвитку [42- 57]. 

2.3. Науково-обгрунтовані проекти автономного селянського та 

фермерського господарства [58-61]. 
 

Головне завдання агросфери – забезпечити людину продуктами 

харчування шляхом створення агроекосистем. Але саме в цьому завданні 

міститься найглибше протиріччя, яке ставить агроекосистеми поза законом у 
взаємовідносинах природи і суспільства. Поширена в середовищі більшості 

учених-аграріїв думка про достатність додержання закону повернення 

(поживних елементів у ґрунти) надто примітивізує складні взаємовідносини 
природи і людини в процесі ведення сільського господарства.  

Навіть сам термін «агросфера» (так само як і наука агроекологія) містить 

у собі глибоке методологічне протиріччя, яке виходить із філософії 

природокористування у сільському господарстві. Головна суть цього 
протиріччя полягає, з одного боку, у необхідності нагодувати дедалі 

зростаючу кількість людей на планеті, а з іншого боку – в усіляких 

екологічних обмеженнях, спрямованих на якомога більше розтягування у 
часі найважливішого ресурсу біосфери – природної родючості ґрунтів.  

Світова динаміка поступового зменшення гумусу у ґрунтах, яка 

випливає саме зі зростаючої кількості населення, примушує зупинитися і 

тверезо поглянути на подальші відносини людини і природи у сільському 
господарстві[25-41]. Принаймні, теорію зменшення природної родючості ще 

нікому не вдалося спростувати. Більше того, життя щодня надає докази її 

дієздатності, і тому вона знаходить усе більше прихильників. На жаль, 

висновки Т. Мальтуса, який вважав, що ні накопичення капіталу, ні науково-
технічний прогрес не компенсують обмеженості природних ресурсів, 

виявилися правильними, і вже у ХХ столітті втіленими у цілій низці законів 

екології, найперше у законі ґрунтостомлення.  
В зв’язку з цим заслуговують на увагу ті головні особливості 

агроекосистем, які докорінно відрізняють їх від природних і розуміння яких 



може стати дороговказом до збалансованості природокористування в 

агросфері.  

По-перше, прагнення до монокультури, яке суттєво знижує 
біорізноманіття природних екосистем даної території, а відтак, знижує 

стійкість як останніх, так і самих агроекосистем. Відповіддю людини на це є 

наскрізна хімізація (переважно, для боротьби з «зайвими» людині видами 

рослин та шкідниками), а останніми роками і біотехнологізація (шляхом 
виведення нових резистентних сортів і гібридів).  

По-друге, в агроекосистемах докорінно змінена екологічна піраміда, на 

вершині якої стоїть людина. Зокрема, у процесі ноосферогенезу людиною (як 
видом Ноmо sаріеns) свідомо змінена просторова суть свого екотопу. Людина 

створює відповідні «пастки» для часу (тривале зберігання біомаси у 

холодильниках, консервованих продуктах та ін. замість розкладання їх 

редуцентами безпосередньо після відмирання), «пастки» для простору (у 
вигляді сівозмін, типів сільськогосподарського використання земель, 

контурно-меліоративних систем землеробства та ін.), «пастки» для 

інформації (надання одомашненим рослинам і тваринам за допомогою 
сучасних методів генної інженерії лише певних властивостей, зокрема 

швидкого збільшення біомаси при застосуванні добрив чи біологічних 

кормових домішок [42- 57].  

По-третє, найголовніша особливість агроекосистем, яка ставить їх в 
антагоністичне положення до природи і аж ніяк не може сприяти 

збалансованому розвитку, – споживання екологічного, географічного та 

енергетичного ресурсу біосфери. Власне, мова йде про те, чого варте природі 
життєзабезпечення середнього мешканця планети. За авторитетними 

оцінками (Тімофєєв-Ресовський, 1974; Моїсеєв, 1996) без шкоди для себе 

(тобто зберігаючи гомеостаз) біосфера планети здатна прогодувати від 500 

млн до 1 млрд людей. І не більше! Враховуючи, що сьогодні на планеті 
мешкає вже майже 8 млрд людей, коментарі зайві.  

Вимірювання, проведені в непорушених природних екосистемах, 

показали, що більше 90 % рослинної органіки споживається бактеріями, 
грибами і найпростішими, які відіграють провідну роль у механізмі біотичної 

регуляції. Що ж до решти цього енергопотоку, то майже вся його енергія 

споживається дрібними безхребетними – членистоногими, черв'яками, 

молюсками та ін.). На долю ж велиих хребетних тварин (у тому числі і 
людини зі всіма одомашненими тваринами) припадає менше 1 % енергії, що 

циркулює в біоті. Розмір даної енергії може бути виражений в одиницях маси 

органічного вуглецю (тоннах), потужності (Вт) або енергії (джоулях), 

адекватних кількості біомаси, виробленої рослинами на даній території за 
рік, окрім витрат на підтримку і зростання самих рослин. І якщо підрахована 

енергетична потужність всієї земної біоти складає близько 100 Твт/рік (1твт 

=1012 Вт), то один відсоток від неї дорівнюватиме приблизно 1– 2 Твт/рік. А 
виходячи з оцінки сумарної маси органічного вуглецю, ми отримаємо 

величину в 1,6*109 т с/рік, або 1–1,6 Гтс/рік. Отже, 1–2 Твт/рік (в одиницях 

потужності), або 1–1,6 Гтс/рік (в одиницях маси органічного вуглецю). Це 



той 1 % споживаної людиною чистої первинної продукції, який дає нам 

кількісне уявлення про господарську ємність біосфери, або ж ту граничну її 

величину, перевищувати яку ні за яких умов не повинна потужність 
людського господарства. Фактично ж його потужність становить сьогодні 13 

Твт/рік, а 1– 2 Твт/рік відповідали потужності цивілізації на самому початку 

ХХ століття, коли людство перейшло заборонену для нього межу.  

Але якщо ця перша, критична для цивілізації межа залишилася вже 
позаду, то питання щодо наступного, більш серйозного порогу, коли прояви 

деградації біосфери стануть вже незворотними, а її здатність до 

самовідновлення виявиться втраченою на невизначено довгий термін, 
залишається відкритим. На цю реальну небезпеку вказує вже сьогодні і 

порушення замкнутості кругообігу біогенів (CО2, сполук азоту і фосфору), і 

прогресуюча втрата біорізноманіття, і перехід багатьох відновлюваних (до 

недавнього часу) природних ресурсів в розряд невідновних, і багато чого 
іншого (ДаніловДаніельян, 2003).  

На сьогодні існує два потужних джерела емісії антропогенного вуглецю: 

руйнування природних екосистем і ґрунту в результаті переважно аграрної 
діяльності і спалювання викопного палива. Причому перше джерело на 10 % 

виявляється потужнішим, ніж друге (Лосєв, 2003). Саме завдяки цьому 

можливо об’єктивно усвідомити істину роль агроекосистем в «забезпеченні» 

сталого (стійкого, збалансованого, оптимального, гармонічного та ін.) 
розвитку.  

Ніяка «цивілізованість», «урбанізованість», «техногенізованість» та ін., 

які начебто ставлять людину у привілейоване положення до інших видів у 
біосфері з власним екотопом на зразок «геосоціосистеми» (втім, як і інших 

штучно «сконструйованих» химерних форм екологічного буття людини) не 

виключає і не підміняє екосистемні відносини, які здійснює наш вид. Саме 

можливість дослідити екологічні відносини Homo Sapiens в процесі його 
життєдіяльності у біосфері дає надію на пошук конструктивних шляхів 

вирішення глобальної екологічної проблеми[58-61].  

Фундаментальні закони термодинаміки ще нікому не вдалося «обійти», і 
долучившись до природокористування, людство невідступно і впевнено йде 

до стану нульової ентропії, «розпилюючи» у просторі величезні запаси 

речовини та енергії, створені колишніми біосферами. Саме агросфера 

уявляється нам унікальним полем для дослідження системних екологічних 
відносин, які здійснює наш вид у процесі природокористування. І якщо його 

колись вдасться зробити «збалансованим», то починати це треба саме з 

сільського господарства, де впродовж тривалої історії вже сформована 

агроекосистема (як екологічна ніша людини) з харчовими ланцюгами різних 
трофічних рівнів. Складність, а інколи неможливість дослідження 

систематичних екосистемних відносин нашого виду зовсім не виключає їх 

існування, а лише знову підкреслює – гребування ними і є головною 
причиною загострення глобальної екологічної проблеми.  

 



ІІІ. Розробка екологiчно-толерантних систем сiльського господарства 

(рослинництва i тваринництва) [62-189]/ 

 
Метою розвитку екологічних досліджень в сільському господарстві 

повинні стати пошуки відповіді на головне запитання природокористування: 

«Чи можливе подальше нарощування виробництва сільськогосподарської 

продукції без порушення стійкості природних екосистем?» В зв’язку з цим 
виникає низка наступних запитань: які екосистеми вважати природними, які 

напівприродними, які штучними, або агроекосистемами? Які існують шляхи 

наближення до «природності»?  
Ці питання є важливими також з позицій сучасної класифікації 

екологічних наук. Зокрема, можна провести умовну межу, до якої всі 

природні екосистеми в процесі господарської діяльності людини ще 

залишають у собі ознаки «природності» і після якої йде докорінне порушення 
їхніх природних властивостей аж до перетворення на техногенні ландшафти. 

Власне, до цієї межі можна «розмістити» екологічні науки, які ще 

«погоджуються» упорядкувати відносини у соціоприродних системах з 
позицій примату природи: біоекологія, агроекологія, геоекологія, 

ландшафтна екологія. Після цієї межі треба «розмістити» науки, які 

переконують усіх в можливості існування штучного техногенного 

середовища і відстоюють примат людської популяції у складних 
взаємовідносинах людини і природи: техноекологія, урбоекологія, економіка 

природокористування. Десь між ними знаходяться неоекологія, 

ноосферологія, соціоекологія, усі моніторингові дисципліни, екоаудит та 
екоменеджмент. Саме вони, залежно від поставленого завдання, можуть 

закласти у предмет своїх досліджень як примат природи, так і примат 

людини.  

Виходячи з важливості збереження стійкості природних екосистем, є 
можливим окреслення кола фундаментальних досліджень сучасної 

агроекології.  

1. Сучасне тлумачення агросфери як однієї зі сфер планети (поруч із 
гідросферою, атмосферою, літосферою, техносферою та ін.) несправедливо 

звужене, механістичне і недолуге. З екосистемних позицій – агросфера являє 

собою модифіковану екологічну нішу людської популяції, складається з 

агроекосистем, які в свою чергу мають певну еволюцію [62-70].  
Головним завданням агроекології повинне стати наближення механізмів 

природокористування у сільському господарстві до природних аналогів. 

Звідси логічно похідними є дослідження зі збереження біорізноманіття, яке, 

власне, і сприяє гомеостазу природних екосистем.  
І далі, повертаючись у практичну площину, необхідно впровадження 

екоконверсійних галузей – органічного (біологічного) рослинництва, 

біологічної утилізації органіки (біогаз, вермикультура), відродження 
вітчизняного фермерства на підґрунті власності на землю, розвиток 

соціально спрямованих галузей у сільській місцевості та ін. [71-85]. 



2. «Землеробство має бути енергоощадним, малозатратним і 

ґрунтозахисним!» Немає сумніву, що головні цілі землеробства благородні й 

відповідають загальнолюдським цінностям гармонізації взаємовідносин між 
людиною та природою. Але намагання пропагувати і впроваджувати різні 

напрями так званого альтернативного землеробства, докорінно не змінюючи 

від’ємний речовинно-енергетичний баланс в агроекосистемах, – самообман і 

окозамилювання. Сьогодні в світовому землеробстві розробляють, вивчають і 
впроваджують кілька напрямів альтернативного землеробства: органічне 

землеробство (Organic Farming); біодинамічне землеробство (Biodynamic 

Agriculture); біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive Mini-Farming); 
маловитратне стале землеробство (LISA-LOW Input Sustainable Agriculture); 

ЕМ-землеробство (ЕМ-ефективні мікроорганізми); екологічне землеробство 

(Ecological Farming) [86-105].  

Розвиток згаданих систем і технологій землеробства вже не виконує 
традиційне завдання забезпечення населення продуктами харчування, а, 

швидше, забезпечення якісними продуктами харчування, позначеними 

модним словом «екологічні». Проте варто підкреслити, що головною 
спільною рисою перелічених систем землеробства є зниження товарності. 

Тобто мінімалізація обробітку ґрунту, введення мішаного посіву, 

відновлення природних фітоценозів на ріллі і таке інше знижує ефективність 

таких систем землеробства на 15–20 %. А це означає, що держави, які це собі 
можуть дозволити, свідомо дотують аграрну галузь, а отже, пресинг на 

природні екосистеми переноситься з території розвинутих країн у ті, що 

розвиваються (бо потреби у продовольстві лише зростають). При цьому 
технології на зразок No-Till пропагуються і на наших теренах, оскільки 

ведуть до значної інтенсифікації землеробства, а отже, швидше виснажують 

природні екосистеми. Такий собі принцип Ле-Шательє (компенсації, пасток 

для простору та часу) у планетарному масштабі[106-125].  
3. Вирішення більшості екологічних проблем сільського господарства 

прямо або побічно пов’язане з використанням земель. Ця теза не нова і може 

здатися занадто примітивною, але для такого твердження є певні підстави. 
Сьогодні нікого не треба переконувати, що природна родючість ґрунтів, яку 

пов’язують із вмістом гумусу, впродовж якихось 100– 150 років знизилась 

більше ніж вдвічі. Тобто це загальносвітова тенденція, викликана 

інтенсифікацією землеробства. А отже, на загальному тлі великих площ 
порушених земель є такі ділянки, які постраждали найбільше і сьогодні 

майже не придатні для подальшого використання, бо наближаються до стану 

бед-лендів. Якщо умовно такі ділянки об’єднати, то до них можна 

застосувати будь-які відновні заходи, аж до консервації.  
Відтак, якщо до видів використання земель, прийнятих нині (рілля, 

сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, селбищні території, землі 

земельного запасу, держлісфонд та ін.), додати вид «землі, які втратили 
природну родючість», то тоді можна до землекористування застосовувати 

принцип ротації, який прийнятий у сівозмінах. Зокрема, згрупувати усі землі 

за головною ознакою – ті, які вже не можуть давати врожаї без додаткових 



енергетичних субсидій, і ті, які ще можуть це робити. З відповідними 

класами і проміжними підкласами.  

Найцікавіше те, що подібний підхід не протирічить, а добре 
сполучається з прийнятою у країнах Європи стратегією сталого розвитку, яка 

побудована на створенні екологічної мережі. Саме виконанню цієї мети має 

сприяти Закон України «Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки», в якому 
законодавчо затверджується програма реалізації севільської стратегії на 

національному рівні.  

Для збільшення площі національної екологічної мережі Законом 
передбачається здійснення таких заходів: 1) створення об’єктів природно-

заповідного фонду на територіях, що відповідають умовам забезпечення 

охорони природних комплексів; 2) збільшення площі земель, наданих у 

користування установам природно-заповідного фонду, з 0,5 до 2 млн 
гектарів; 3) збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають 

історико-культурну цінність; 4) включення до програм екологічного 

оздоровлення басейнів річок Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, 
Дунаю, Західного Бугу заходів щодо створення та впорядкування 

водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, 

запровадження особливого режиму використання земель на ділянках витоку 

річок; 5) формування транскордонних природоохоронних територій 
міжнародного значення; 6) створення захисних лісових насаджень та 

полезахисних лісових смуг, залуження земель; 7) консервація деградованих і 

забруднених земель з наступним їх частковим залісненням; 8) збереження 
природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв'язку, 

оборони; 9) екологічно доцільне збільшення площі лісів.  

Якщо ж іти ще далі і встановити найбільш загальні форми 

землекористування, які склались впродовж розвитку людської цивілізації 
(сільськогосподарські землі, поселення, шляхи сполучення), то застосовуючи 

до них принцип просторової ротації можна сподіватись на ренатуралізацію 

природних екосистем[106-189].  
 

ІV. Eкологiчний монiторинг стану довкiлля, продуктiв харчування, 

антропоекологiчний моніторинг [190-261]. 

Негативні зміни в природному середовищі зумовлені в основному 
негативною людською діяльністю. Індустріалізація призвела до значного 

забруднення повітря, води й грунту. У багатьох містах ступінь концентрації 

небезпечних газів і часток, рівень токсичних хімікалій у внутрішніх, 

прибережних, підземних водах і грунті перевищують норми Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), що негативно впливає на здоров'я 

населення і може призвести до порушення багатьох екологічних систем не 

тільки в районі безпосередньої діяльності людини[190-201]. 
Для нормального функціонування й забезпечення стійкості екологічних 

систем та біосфери в цілому необхідно: 



1. Здійснювати постійний поточний контроль змін у навколишньому 

середовищі й запобігати наслідкам погіршення його якості; 

2. Прогнозувати можливі зміни довкілля та зумовлені ними екологічні 
наслідки. 

Для визначення змін в екологічних системах користуються певними 

показниками, які називають фоновими. Параметри фонового стану довкілля 

змінюються під впливом антропогенної діяльності до критичних рівнів, 
перевищення яких спричиняє незворотні зміни в екосистемах. Щоб запобігти 

цьому, треба виявляти: 

• найчутливіші ланцюги в екосистемах, тобто ті, що є індикаторами 
стану середовища; 

• вплив окремих факторів і джерела цього впливу. 

Усі ці заходи здійснюють через систему моніторингу довкілля. 

Моніторинг довкілля — це система спостережень і контролю за станом 
навколишнього природного середовища з метою розробки заходів щодо його 

охорони, раціонального використання природних ресурсів і попередження 

критичних ситуацій, шкідливих чи небезпечних для здоров'я людей, живих 
організмів і їхніх співтовариств, природних комплексів і об'єктів. Крім 

спостереження, задачами моніторингу є також оцінка стану середовища та 

прогнозування його змін. 

Фактично, моніторинг — це система тривалих повторних 
спостережень, одного чи кількох елементів навколишнього природного 

середовища в просторі й у часі з визначеними цілями відповідно до 

заздалегідь заданої програми. У науковому плані предметом моніторингу 
навколишнього середовища є організація функціонування комплексної 

системи моніторингу, оцінювання й прогнозування стану екологічних систем 

і біосфери в цілому, а також характеру впливу на них природних і 

антропогенних факторів. Моніторинг базується на загальних екологічних 
законах і тісно зв'язаний з природними, географічними та технічними 

науками[201-222] 

Мета моніторингу довкілля — збирання конкретної інформації для 
оцінювання фактичного й прогнозованого його стану; проведення 

експериментів, моделювання процесів як основа для прогнозування й 

попередження про порушення екологічної рівноваги в природі, зниження 

біорізноманітності екосистем і погіршення умов життя людей. 
Об'єктами моніторингу довкілля є природні, антропогенні, природно-

антропогенні екологічні системи, абіотичні й біотичні складові, біосфера, 

джерела впливу на довкілля. 

У моніторингу довкілля як в комплексній галузі знань широко 
використовуються такі наукові методи досліджень як аналіз і синтез, 

математична статистика й теорія ймовірностей, експериментальні 

дослідження, математичне моделювання за допомогою ЕОМ та ін. На 
підставі дослідження взаємозв'язків між складовими екосистем і природними 

та антропогенними факторами відкриваються спільні закономірності 

функціонування екосистем, їхніх складових, компонентів-біосфери на різних 



просторо-теріторіальнях рівнях, що забезпечує здобуття нових знань про 

навколишнє природне середовище. 

Для об'єктивної оцінки, аналізу й прогнозу екологічної ситуації в 
різних масштабах необхідні знання геофізичних процесів, антропогенних 

ефектів і ситуацій, які їх викликають. Антропогенними факторами, що 

впливають на стан біосфери та здоров'я населення, є чисельні забруднення 

різними хімічними речовинами, викиди й скиди відходів виробництва, 
фізичні й біологічні впливи, зміни клімату та ін. [223-240] 

Нагляд за антропогенними факторами можна здійснювати за 

фізичними, хімічними й біологічними показниками. Найбільш 
перспективними є інтегральні показники стану природних систем. 

Фактори антропогенної дії можна об'єднати в сім груп. Кожна група 

оцінюється зміною властивостей основних елементів біосфери; ефектом 

геофізичних та геохімічних наслідків; порушенням екосистем, геофізичними 
і геохімічними наслідками; впливом на стан здоров'я людини. 

Перша група — викид у біосферу хімічно та фізично активних речовин, 

що зумовлює зміну стану та властивостей атмосфери; спричиняє 
великомасштабні зміни циркуляції в атмосфері та океані; порушує їхню 

стійкість; знижує працездатність людей. 

Друга група — викид у біосферу інертного матеріалу, що призводить 

до зміни складу й властивостей вод, суші, погоди, клімату, екосистем океану; 
естетичних збитків; погіршення настрою. 

Третя група — пряме нагрівання атмосфери, що спричиняє зміну 

складу та властивостей вод Світового океану, перерозподіл і зміну 
відповідних небіологічних ресурсів (водних, кліматичних), генетичні ефекти 

переродження, хвороби, виникнення стресових ситуацій. 

Четверта група — фізична дія, яка змінює поверхню суші й 

рослинного покриву (ерозія, пожежі), що призводить до зміни стану біоти та 
біогеофізичного середовища, порушення озонового шару, зникнення 

існуючих видів і появи нових дигенетичних змін. 

П'ята група — біологічна дія, розвиток агроценозів, що призводить до 
зміни літосфери, прозорості атмосфери, проходження сонячного 

випромінювання, зменшення біопродуктивності популяцій, деградації лісів, 

зміни тривалості життя. 

Шоста група — знищення відновних і невідновних ресурсів, що 
обумовлює зміну в кріосфері, ерозію земної поверхні, деградацію грунтів, 

зниження темпу приросту населення. 

Сьома група — антропогенні впорядковані потоки речовин, які 

зумовлюють зміну геофізичних властивостей великих систем, зміну 
властивостей суші й грунту, порушення природних кругообігів, зміну 

здатності біосфери до відновлення ресурсів, виснаження невідновних 

ресурсів, зменшення чисельності населення. 
Система моніторингу сприяє виявленню критичних ситуацій; дає змогу 

виділити критичні фактори впливу та елементи біосфери, найбільш вразливі 

до антропогенного впливу.  



Спостереження за станом навколишнього природного середовища 

поділяються на геофізичні, фізико-географічні, геохімічні й хімічні. 

Геофізичні спостереження — це спостереження за природними 
явищами катастрофічного характеру (вулкани, землетруси, ерозія, цунамі). 

Фізико-географічні спостереження — це спостереження, які 

включають дані про розподіл суші й води, про рельєф, природні ресурси, про 

антропогенні чинники формування природного середовища (агро- та 
урболандшафти та ін.). 

Геохімічні спостереження — це спостереження за кругообігом 

речовин, за складом нехарактерних для біосфери домішок, за шумовим і 
тепловим забрудненням біосфери. 

Хімічні спостереження — це спостереження за хімічним складом 

атмосферних домішок, опадів, поверхневих і підземних вод, грунту, рослин і 

спостереження за основними шляхами поширення полютантів. 
При спостереженнях за станом біотичної складової біосфери 

відстежують реакції біоти (окремі організми, популяції, угруповання, 

екосистеми) на різні фактори й спостерігають за функціональними та 
структурними біологічними ознаками (чисельністю видів рослин і тварин, 

загальною біомасою та приростом її тощо) [241-251]. 

Об'єктом спостереження моніторингу можуть бути як окремі точки й 

зони, так і глобальні природні системи. Різні види та рівні моніторингу 
відрізняються залежно від предмета спостереження, ступеня антропогенного 

порушення об'єктів контролю, просторово-часових параметрів досліджень, 

методів досліджень, джерел і факторів антропогенного впливу тощо.  
За компонентами біосфери виділяються окремі види моніторингу 

різних середовищ — моніторинг атмосфери, моніторинг гідросфери, 

моніторинг літосфери, тощо. 

Моніторинг факторів впливу – це моніторинг різних забруднювачів 
(інгредієнтний моніторинг) та інших факторів впливу, до яких можна 

відвести електромагнітне випромінювання, теплове забруднення, шум, 

токсичні речовини.  
Моніторингу повинні підлягати, в першу чергу, токсичні речовини та 

їхні сполуки. Необхідно виділити моніторинг радіоактивних ізотопів у 

навколишньому середовищі. Цей вид моніторингу називається хімічним. При 

фізичному моніторингу ведуться спостереження за фізичними параметрами 
біосфери. 

Серед джерел впливу виділяються, в першу чергу, точкові стаціонарні 

(заводські труби та ін.), точкові рухомі (транспорт), лінійні або площинні 

(стік із сільськогосподарських полів, розсіювання добрив). 
До геофізичного моніторингу належить визначення реакції абіотичної 

складової як у мікро, так і в макромаштабі, аж до визначення стану великих 

систем — погоди й клімату (кліматичний моніторинг). До цієї підсистеми 
можна віднести й моніторинг різних елементів безжиттєвої складової 

біосфери, зокрема конструкцій і будинків. 



Особливу роль у системі моніторингу відіграє біологічний моніторинг, 

тобто моніторинг біологічної складової екосистеми (біоти). Біологічний 

моніторинг — це контроль стану навколишнього природного середовища за 
допомогою живих організмів. Головний метод біологічного моніторингу — 

біоіндексація, зміст якої полягає в реєстрації будь-яких змін у біоті, 

викликаних антропогенними факторами.  

Санітарно-гігієнічний моніторинг визначає стан здоров'я людини під 
впливом навколишнього середовища, а генетичний моніторинг — можливі 

зміни спадкових ознаку різних популяцій. 

Екологічний моніторинг визначає стан абіотичної складової біосфери 
під впливом забруднення, урбанізації, сільськогосподарського використання 

земель тощо. Екологічний моніторинг охоплює питання як біологічного, так і 

геофізичного моніторингу в їхньому зв'язку. Він є комплексним, пов'язаним 

із системним підходом і являється основним при плануванні спостережень, 
які здійснюються в біосферних заповідниках. Екологічний моніторинг 

залежно від рівня системи поділяється на біоекологічний, геосистемний і 

біосферний (організм, популяція, геосистема, біосфера). 
Залежно від призначення та періодичності контролю за спеціальними 

програмами здійснюється фоновий, науковий, загальний (стандартний або 

імпактний), оперативний (кризовий) моніторинг довкілля. 

Залежно від масштабів спостереження, є об'єктний, локальний, 
регіональний, національний, міжнародний та глобальний моніторинг. 

Пункти екологічних спостережень розташовують у місцях концентрації 

населення та в районах інтенсивної його діяльності так, щоб вони 
контролювали основні лінії зв'язку людини з природними компонентами 

довкілля. Це можуть бути території промислово-енергетичних центрів, 

атомних електростанцій, агроекосистем з інтенсивним застосуванням 

отрутохімікатів тощо. 
Геоекологічний моніторинг суттєво доповнює біоекологічний 

моніторинг. Він дає змогу передбачати стихійні зміни навколишнього 

середовища і явища, що погіршують життєве середовище людей і біоти в 
цілому. 

Ці види моніторингу відрізняються й методами досліджень. 

Біоекологічний моніторинг має, в основному, локальний характер і базується 

на систематичному нагляді за параметрами (індикаторами) стану 
навколишнього середовища (геофізичними, біохімічними, біологічними), які 

мають біологічне значення; спостереження ведуться на контрольних пунктах 

спостереження [252-260]. 

В Україні моніторинг довкілля здійснюється відомствами, в рамках 
діяльності яких є відповідні задачі, рівні та складові підсистем моніторингу.  

 

 
 

 



ІV. Дослiдження екологiчно залежної захворюваностi населення [262-

276]. 

Аналіз причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я людини і 
чинниками середовища, що його визначають, базується на проблемах 

причинності в патології, на накопичених знаннях про екологію і природу 

окремих хвороб. Причому здоров'я населення ставиться в певну залежність 

від ступеня адаптації до середовища, а хвороби розглядаються як елемент 
екосистеми [262-266]. 

У основі теорії взаємодії організму з навколишнім середовищем лежить 

теорія гомеостазу (саморегуляції). В процесі адаптації до несприятливих змін 
навколишнього середовища стан організму людини характеризується 

напругою компенсаторно-пристосовних механізмів, резерви яких з часом 

виснажуються, що має вираз в значному зростанні так званих хвороб 

цивілізації і в збільшенні питомої ваги хронічних патологічних процесів.  
Виділяється специфічний стан людини, що сформувався під впливом 

комплексу несприятливих чинників середовища, які мають назву 

антропоекологічної напруги, що передує розвитку патології. Вважається, що 
на основі стресу розвиваються близько 10 тисяч захворювань і більше 100 

тисяч хворобливих симптомів [267]. Стрес прискорює процес старіння 

організму. Наприклад, «відгук організму» на рівень атмосферного і 

ґрунтового забруднення середовища в порядку убування утворює ряд: 1) 
імунологічна реактивність; 2) гострі захворювання органів дихання 

алергічного характеру; 3) відхилення від норми функціональних і 

фізіологічних показників – порушення гармонійного фізичного розвитку, 
анемія, зниження вентиляційної функції легень і т.і.; 4) зростання хронічних 

захворювань; 5) збільшення частоти вроджених аномалій, новоутворень, 

хвороб крові, системи кровообігу, що реагують на якість середовища 

мешкання [268]. Дослідженнями встановлено, що найбільш чутливими до 
впливів факторів середовища є кровотворна, серцево-судинна, дихальна, 

центральна нервова та сечостатева системи [269].  

При вивченні взаємозв'язку здоров'я населення з чинниками 
навколишнього середовища природним чином виникає питання про 

екологічно обумовлені захворювання. Виділяються різні аспекти. Зокрема, 

говорять про захворювання екологічної етіології і виділяють екологічно 

залежні хвороби і екологічно обумовлені захворювання. Інколи 
використовують поняття «індикаторні імовірно екологічно обумовлені 

хвороби», яке означає захворюваність серед населення конкретної території, 

що віднесена до дії місцевих шкідливих чинників, інтенсивність яких 

достовірно виросла порівняно з тими, що пройшли за минулі 5-10 років [270]. 
Термін «специфічне екологічно обумовлене захворювання» означає 

спостережуване серед населення конкретної території захворювання, 

доказово пов'язане з дією шкідливого чинника місця існування і таке, що 
виявляється характерними для дії цього причинного чинника симптомами і 

синдромами [271].  



У деяких роботах говориться про мале число типів захворювань, які 

достовірно обумовлені забрудненням НС. Це всього три патологічні стани, 

поширеність яких чітко розрізняється в брудній і чистій зонах: алергічні 
хвороби, насамперед атиповий дерматит, а також рецидивуючий бронхіт і 

залізодефіцитна анемія [272]. 

Сьогодні з’являються роботи, в яких досліджуються просторові 

особливості поширення екологічно залежної патології в регіонах старого 
промислового освоєння [261]. Так, з використанням спеціальних методів ГІС-

аналізу встановлено тісний зв’язок типу і масовості виниклої хвороби з 

особливостями промислової і житлової забудови в межах міста Кривий Ріг. 
При цьому екологічні фактори можуть просторово «накладатись» на 

соціальні, діючі в даному випадку мультипликативно і даючи вже зовсім 

іншу негативну якість. Так, при аналізі захворюваності на «екологічні» та 

«соціальні» хвороби відмічається їх високий просторовий збіг у більшості 
лікарських дільниць. За період з 2005 по 2009 рік відмічається погіршення 

загальноміської динаміки захворюваності по хворобах, пов’язаних переважно 

з погіршенням якості атмосферного повітря, зокрема це: новоутворення, різні 
алергічні хвороби, вегето-судинна дистонія, бронхіальна астма, бронхіт, різні 

хвороби верхніх дихальних шляхів. При цьому інтенсивність захворювань 

(на 1000 жителів) має тенденцію до зменшення у напрямку південь-північ (по 

мірі віддалення від південного промислового вузла). Ці дані були нами 
перевірені у 2019 році і загальні тенденції підтвердились. 

Серед хвороб з яскравою екологічною причинністю (новоутворення, 

різні алергічні хвороби, вегето-судинна дистонія, бронхіальна астма, бронхіт, 
різні хвороби верхніх дихальних шляхів) стабільну тенденцію до зростання 

за досліджуваний період виявили території, наближені до найбільшої 

промислової зони міста Кривий Ріг. Крім того досліджувався перебіг 

екологічно залежних хвороб у м.Умань [273-276]. Отже, в наведених 
прикладах екологічно залежні хвороби можуть слугувати індикаторами стану 

довкілля окремих ділянок території, а подібний методичний підхід може 

бути продуктивним при проведенні моніторингу навколишнього природного 
середовища. 

 

V. Теоретичне обгрунтування формування екологiчної мережi [277-303]. 

 

Вагомою методологічною помилкою, припущеною під час розробки 
концепції екологічних мереж був глибокий «біоцентризм», який давав 

настанови щодо їхнього конструювання у деякому віртуальному просторі, 

майже відірваному від реальної суспільно-природної просторової будови. 

Варто зазначити, що проектування державної екологічної мережі (з огляду на 
її просторовість), неможливе без «вписання» її в конкретну територію згідно 

певних моделей соціо-природної взаємодії.  

Згідно нашого підходу, розмежування між природними і 
антропогенними компонентами ландшафтів не повинне бути бар’єрним, а 



має утворювати контактні межі (у вигляді смуг-екотонів) [277-283]. А форми 

просторової організації, які корелюють з відповідними об’єктами екомережі 

у наведеній моделі мають буферне значення між агро- і урбоекосистемами. 
Однак щонайліпшому «контакту» людини і природи мають сприяти саме 

пізнавально-світоглядні функції [278-289]. 

Ця модель тісно корелює з іншим постнекласичним підходом до 

охорони ландшафтів. Відповідно до нього можуть заповідатись: 1) не тільки 
добре збережені ландшафти, а й частково порушені, що мають потенціал 

самовідновлення у бік повернення до первинного вигляду (з певною часткою 

умовності); 2) антропогенні ландшафти, які, здебільшого, характеризуються 
докорінними відмінностями від первісного стану — кар'єри, підземні 

розробки (шахти); 3) заповідатися мають будь-які з антропогенних 

ландшафтів, які наділені онтологічною та гносеологічною цінністю, 

розпочинаючи від гірничо-промислових, і завершуючи 
сільськогосподарськими та рекреаційними видами, з ціллю збереження їх як 

універсальних явищ або для самовідновлення первісних геосистем, відтак, у 

таких класифікаціях бажано не розрізняти «природні» та «антропогенні» 
ландшафти; 4) природні об'єкти, які володіють сакральним (в історичному 

аспекті) змістом; 5) згідно постнекласичних підходів територіальна 

організація заповідної роботи має відбуватись комплексно. 

Отже, при організації мандрівок до антропогенно порушених 
ландшафтів в рамках сучасної концепції екологічного туризму мають 

враховуватись всі імовірні запити туристів і мати чітку, єдину ціль. Метою 

таких подорожей до екологічно напружених територій (в царині екологічного 
туризму) є знайомство і візуальне спостереження за відмінними формами і 

результатами  антропогенного впливу (здебільшого негативного) на 

природу[285,289]. 

Безсумнівно, що заповідання та охорона природних територій 
відбувається на засадах певних положень і вимог, затверджених в законі 

України «Про природно-заповідний фонд України» (від 1992 року). Якщо 

узагальнити, то їхній зміст зводиться до того, що: об’єкти, які плануються 
охороняти повинні різнитися високою природною значущістю – вони мають 

бути мало порушеними людиною (наближені до стану первинних 

ландшафтів), бути у стані саморозвитку, мати значний ступінь 

біорізноманіття, бажано, аби ці об’єкти представляли певну ландшафтну 
зону, підзону, провінцію, тип чи підтип ландшафтів. 

Вище зазначені положення де-факто формують ядро узвичаєної 

парадигми заповідної справи. Головним судженням цієї парадигми є те, що 

заповідатися можуть тільки такі первинні природні об’єкти, які володіють 
високим ступенем значущості. Однак дане положення майже не 

узгоджується з реальною екологічною ситуацією ландшафтів світу і зокрема 

України.  
Натомість на значній (за площею) частині держави широко представлені 

такі різноманітні види антропогенних ландшафтів як селитебні, гірничо-

промислові, рекреаційні, сільськогосподарські та ін. При цьому кожен з 



названих видів має диверсифікований ступінь антропогенної трансформації. 

З позиції постнекласичних методологій, які набувають широкого 

застосування в світоглядних концепціях природничників кінця ХХ – початку 
ХХІ століття, усі антропогенні ландшафти за багатьма ознаками 

(походженням, географічним розповсюдженням, типом речовинно-

енергетичного обміну та ін.) є природними геосистемами. 

З огляду на онтологічний бік, антропогенні ландшафти є частиною 
природи, оскільки виникли під дією особливого чинника – природо 

перетворюючої діяльності людини, а, відтак, після припинення впливу 

людини повернуться до стану, близького до первинного. Антропогенні 
ландшафти окремих регіонів і навіть цілих частин світу виступають так 

званим свідком історії людства, тому мають високий пізнавальний потенціал.  

Провідними положеннями нової природоохоронної парадигми можуть 

бути наступні положення. 
1. Заповідатися можуть не тільки добре збережені ландшафти а й 

порушені, що мають потенціал самовідновлення стосовно повернення до 

приблизно первинного стану. 
2. Заповідатися мають й антропогенні ландшафти, серед яких можуть 

бути і такі, які відзначаються докорінними відмінностями від первинного 

стану. 

3. Можуть заповідатися гірничо-промислові ландшафти, суттєво 
порушені господарською діяльністю – кар’єри, відвали, провали, підземні 

розробки (шахти). 

4. Заповідатися мають кожні з антропогенних ландшафтів, що мають 
онтологічну та гносеологічну значущість, розпочинаючи від гірничо-

промислових, і завершуючи сільськогосподарськими та рекреаційними 

ландшафтами, з ціллю їх збереження  

5. Заповідатися мають ті природні об’єкти, що відрізняються 
сакральною (в історичному аспекті) цінністю. 

6. Основоположною одиницею охорони мають бути – ландшафтні 

геосистеми. 
7. Засади заповідної справи мають будуватися на тезі про збереження 

не стільки біорізноманіття, скільки про збереження ландшафтного 

різноманіття, адже саме ландшафт сприяє розвитку багатства тваринного і 

рослинного світу. При заповіданні не повинно бути відмінностей між 
«природними» та «антропогенними» ландшафтами. 

8.З метою збереження ландшафтного різноманіття в системі заповідних 

територій слід представляти кожен тип, підтип, клас, підклас, підряд, ряд та 

рід ландшафтів – від ландшафтної зони до урочища. 
9. Територіальній організації охорони природи має бути  притаманий 

тотальний характер. 

Основоположна методологічна риса повинна виходити з того, що в 
межах певних зон (особливо лісостепу та степу і не лише України) первинні 

ландшафти відсутні, а антропогенні та слабо порушені повинні бути 

заповідані. До того ж останні можуть самовідновитись, а їх наявність в 



туристичних проспектах сприятиме підвищенню міжнародного туристичного 

рейтингу держави. На сучасному етапі розвитку суспільно-природних 

відносин під сувору охорону слід брати лише всі ділянки таких ландшафтів 
(не виключаючи і антропогенні). 

У степовій зоні України всі нерозорані балки та схили річкових долин, 

що використовуються переважно як пасовища, могли б потрапити до таких 

загальних ландшафтних резервів. Незважаючи на дискретний (і водночас 
дифузний) характер територіальної структури, такі ландшафтні комплекси 

могли би функціонувати як єдине ціле. Для цього необхідно вивести 

ландшафти з пасовищного користування. Надати заповіднику статус 
державного. Управління сукупними резервами покласти на державні 

регіональні інспекції з екологічної безпеки, і, отже, не буде потреби 

створювати нові адміністративні установи, штати та значні інвестиції. 

Визнання нової екологічної парадигми створює передумови для більш 
глибокого і широкого уявлення про призначення та цілі заповідної зони. 

Сьогоденна природа, її сутність, шанси заповідання природних одиниць 

уявляються зовсім інакше. Самі положення нової парадигми слід 
переосмислити не лише на науковому, а й на законодавчому рівні.  

 

VІ. Застосування геоiнформацiйних технологiй в екологiчних 

дослiдженнях та цивiльному захистi населення. [304-333]. 

Одним з найбільш яскравих проявів інформатизації є створення і 

використання різноманітних баз даних, в тому числі у процесі викладання 
географічних і екологічних дисциплін. Авторська версія використання таких 

баз даних на основі застосування елементарних ГІС (ЕГІС) обґрунтована у 

ряді попередніх публікацій [304-310]. Там же детально розкриті особливості і 
послідовність створення ЕГІС, тому на них ми зупинятись не будемо. 

Розглянемо головні можливості цієї системи, які можуть бути використані у 

навчально-виховній роботі на прикладі вже розроблених ЕГІС. 
На сьогоднішній день векторизовано в середовищі «Word» всі області 

України, а також окремі адміністративні райони. Більшість таких векторних 

карт знаходиться у вільному доступі у електронному сховищі Уманського 
НУС. Розпочалася робота по створенню «html – довідників» по областях 

України, а також ЕГІС впливу промислових підприємств на довкілля 

областей України [310-315].   
Започаткований цикл робіт з виробничої типології, визначення 

екологічного впливу сільського господарства на ландшафти, та з 

регіональних досліджень, в яких ЕГІС виконують функцію дослідницького 

інструмента[315-320]. 
При наявності у школах комп’ютерних класів та мультимедійного 

проектора ефективність викладання географічних дисциплін із застосуванням 

пропонованої методики набагато зростає. Це стосується як теоретичного 
матеріалу, так і практичних занять. Зокрема, при проведенні уроків по 

головних темах і розділах шкільної географії використання пропонованої 

методики за допомогою мультимедійного проектора дозволить у реальному 



часі здійснювати численні операції з електронними картами, які неможливі з 

картами паперовими (маркування, нанесення позначок та умовних знаків, 

викликання гіперпосиланнями додаткового текстового, аудіо-, фото- та 
відеоматеріалу та ін.). Крім того, на етапі закріплення знань та навичок 

додатковим джерелом мотивації може бути власне «спілкування» з 

комп’ютером, у результаті якого учні самі приймають участь у поповненні 
географічної бази даних, а отже, опосередковано засвоюють новий матеріал.  

Ще один напрямок використання ЕГІС – краєзнавча і туристична 

робота. На сьогодні повністю розроблений курс лекцій «Туристичне 
краєзнавство», в якому детально розписана послідовність створення ЕГІС  по 

окремих регіонах України. При цьому наводиться відповідна довідкова 

інформація. 
Інший напрямок – екологічне виховання, реалізований при розробці 

ЕГІС – «Накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах 

Черкаської області»[313]. Враховуючи, що ЕГІС є відкритою системою, 
розробляється і працює в звичайному текстовому редакторі «Word», виникає 

можливість активного залучення учнів до її створення. А у проблемі 

екологічного виховання за її допомогою охоплюються усі етапи виховного 
процесу від спостереження і фіксації порушень (відвідування полігонів 

побутових відходів), аналізу глибини проблеми (створення бази даних 

полігонів, як аналітичного інструменту) до практичної діяльності 

(різноманітні акції з сепарації та утилізації побутових відходів). На основі 
даної електронної карти та з використанням інших карт (фізичної, 

економічної та ін.) на уроках (чи на засіданні гуртка) робиться аналіз рівня 

накопичення відходів та оцінюється небезпека потрапляння продуктів 
їхнього розкладання в компоненти географічної оболонки, зокрема, в 

джерела водопостачання. Виконання усіх позначених етапів при створенні 

ЕГІС може створити потужну мотивацію у проведенні вже наступних - 
практично спрямованих виховних заходів, зокрема сепарації та утилізації 

відходів, отримання біогазу зі звалищ та інших. 

Враховуючи потужний туристичний бум останніми роками 
відкривається можливість використання ЕГІС при проведенні туристичної та 

заповідної роботи. Зокрема, на сьогоднішній день по всіх адміністративних 

районах Черкаської області розроблені ЕГІС «Використання об’єктів ПЗФ у 
екологічному туризмі»[320-333]. 

Щодо проблем і застережень застосування означеної методики. 

Використання методики ЕГІС успішно здійснюється вже майже 20 років. 
Проте за цей тривалий час рівень забезпечення комп’ютерами 

загальноосвітніх шкіл, особливо у сільській місцевості зріс не набагато. Тому 

закиди щодо примітивізації ідей геоінформатики у пропонованій методиці, 

нами сприймаються досить скептично. Не варто розраховувати на те, що 
комп’ютерне та програмне забезпечення пересічної школи (а не показового 

столичного ліцею), рівень спеціальної комп’ютерної підготовки шкільного 

вчителя у найближчі роки досягне рівня роботи з професійними ГІС на 
зразок «MapInfo», «ArcInfo», «AutoDesk». Натомість, нами пропонується  



ефективний інструмент інформатизації навчального процесу з географічних 

та екологічних дисциплін за допомогою доступного, відомого і легкого у 

роботі програмного забезпечення «Microsoft Office».  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  



Висновки 

 

Науково-дослідна тема «Розробка методологiчних пiдходiв і 
практичного механiзму екологiчно-збалансованого природокористування у 

сферi аграрного виробництва» (0108U009772) виконувалась впродовж 13 

років і один раз перезатверджувалась з тією ж назвою.  

З самого початку були визначені окремі напрями досліджень: 
1. Методологія агроекології, дослідження глобальних екологічних 

процесів і механізмів, ноосферна екологія, конструктивне вирішення 

екологічних проблем.  
2. Розробка екологічно-толерантних систем сільського господарства 

(рослинництва і тваринництва).  

3. Екологія аграрного сектора (мікробіологічні процеси, ГМО, 

виробництво екологічно-чистих продуктів харчування, селекція, інтродукція 
та ін.) (Кудла В.Й., Суханова І.П., Гурський І.М., Дегтяренко А.В., Лахманюк 

П.І., Нікітіна О.В.). 

4. Моніторинг довкілля, цивільний захист та попередження 
надзвичайних ситуацій. 

Всього за час виконання теми було опубліковано понад 700 наукових 

праць різного рівня, серед яких статті, тези доповідей, інноваційні розробки 

та практичні рекомендації фермерам, свідоцтва про винахід, патенти, 
монографії, навчальні посібники як українського, так і міжнародного статусу. 

Серед них на сьогодні видано 15 статей у виданнях, що цитуються у науко 

метричних базах Scopus та Web of Science. Ще 7 статей чекають індексації. 
Наукова проблематика інтегральної теми стала основою для виконання 

великої кількості (понад 200) дипломних і студентських наукових робіт. За 

час виконання теми підготовлено до захисту дві кандидатські дисертації (з 

вермикультури – Р.В.Безділь та екологічного туризму – Ю.Ю.Косенко).  
В межах інтегральної проблематики було виконано 3 госпдоговірні 

теми, присвячені оцінці впливу на довкілля об’єкта гідроенергетики, 

тваринницького комплексу та екологічно толерантній технології 
вирощування соняшнику. 

Інтегрованим результатом виконання теми стало видання навчального 

посібника «Екологічні основи збалансованого природокористування у 

агросфері: навчальний посібник. / За редакцією С.П.Сонька та 
Н.В.Максименко. / Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- 568 с. (Навчально-

наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої 

ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол 

№5 від 27.04.2015) http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2462. Він був 
виконаний спільно з харківськими екологами в межах міжнародного проекту 

TEMPUS/QUANTUS  
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Рекомендації 

 

Впродовж виконання теми науковцями кафедри розроблено і 
підготовлено до впровадження 8 інноваційних проектів, які містять 

конкретні практичні рекомендаці: 

- Енергозберігаючі технології вирощування овочів на продукт у зимовій 

теплиці ТП 810-25 із застосуванням альтернативних джерел енергії. 
- Залучення інвестицій на розвиток фермерства в Україні. 

- Залучення інвестицій на розвиток органічного фермерства в Україні. 

- Проект біологічної утилізації органіки. 
- Залучення інвестицій на розвиток геоінформаційних проектів з 

реагування на надзвичайні ситуації. 

- Еколого-біологічні особливості вирощування 

SCHIZANDRACHINENSIS(Turcz.) Baill.у культурі INVITRO. 
- Залучення інвестицій на проведення екологічного аналізу проектів 

тваринницьких господарств в Україні. 

- Проект конструкції і комерційного використання зеленої садиби.  
Стосовно ж головного об’єкту  наших досліджень – агросфери – 

розроблені наступні рекомендації, які можуть бути співставні зі зміною 

стратегії природокористування у агросфері: 

• З методологічної точки зору агроекосистеми, які формують агросферу, 
необхідно розглядати не як окремі види чи популяції (в межах аутекології та 

демекології), а як власне екосистеми (сінекологія), або ще ширше – як 

первинні таксономічні одиниці ноосферного розвитку людства. Лише такий 
підхід дозволить конкретизувати проблему взаємодії людини і природи, 

зокрема у сільському господарстві, і вийти на розрахунок параметрів 

гомеостазу біосфери в цілому.  

• Сталий і збалансований розвиток – не одне і те саме, оскільки сталий 
розвиток людства можливий лише при залученні додаткових, переважно 

невідновних (а отже, кінцевих) ресурсів біосфери. В агросфері ж можливий 

збалансований розвиток, оскільки за допомогою сучасних технологій між 
потребами суспільства і можливостями природних екосистем такого 

«балансу» можна досягти.  

• Основою власне екологічного підходу у побудові моделі екологічно-

толерантного природокористування в агросфері має стати ідея жорсткої 
відповідності спеціалізації сільського господарства і можливостей 

конкретних природних ландшафтів. 
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