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ПЕРЕДМОВА 
 

Аналіз тенденцій глобальних, регіональних і локальних змін у природних 

екосистемах та біосфері загалом свідчить про нагальну потребу формування у 

молоді ґрунтовних екологічних знань та культури спілкування з природою, 

необхідних навичок раціонального природокористування, екологізації всіх 

навчальних дисциплін. Тому навчальний курс „Основи екології” займає 

належне місце серед найголовніших та фундаментальних дисциплін. 

Обсяг матеріалу, отриманого студентами внаслідок успішного засвоєння 

курсу „Основи екології”, повинен забезпечити розуміння екологічної 

аксіоматики, сформулювати особливе ставлення до екологічних проблем світу і 

рідного краю зокрема, галузі майбутньої діяльності, допомогти звертати увагу 

на екологічні вимоги і стандарти під час вирішення інженерних та інших 

завдань, забезпечити запас фундаментальних знань і концептуальних основ 

сучасної екології, достатній для подальшого поглиблення й удосконалення 

екологічної освіти, спрямованої на екологічно безпечну життєдіяльність. 

Курс „Основи екології” містить інформацію про фундаментальні 

теоретичні, глобальні екологічні і ресурсно−галузеві екологічні проблеми, 

стратегію і методи їх вирішення на локальному, національному і глобальному 

рівнях. Зміст курсу побудовано на основі сучасних уявлень про сутність, 

структуру, цілі й завдання екології, її значення в житті суспільства, місце й 

зв’язок з іншими науками. Система отриманих на цій основі знань має 

забезпечити формування чітких і обґрунтованих уявлень про взаємодію і 

взаємозв’язок усіх компонентів у природничій, соціальній і технологічній 

сферах, про стратегію і тактику збереження й стабільного розвитку життя на 

Землі. 

Курс „Основи екології” слухають студенти І−го курсу географічного 

факультету, які навчаються за спеціальністю „Географія” (передбачено 32 год. 

лекцій, 32 год. семінарських занять, 54 години самостійної роботи). 

Вивчаючи курс „Основи екології”, студенти повинні знати: основні 

теоретичні положення сучасної екології, найважливіші екологічні терміни, 

поняття, чинники, закони; особливості біосфери, її біогеохімічні цикли; роль 

всезагальних взаємозв’язків усіх процесів і явищ, причини і наслідки розвитку 

локальних, регіональних і глобальних екологічних криз, основні форми й 

особливості антропогенного впливу на довкілля, методи досліджень і оцінки 

екологічного стану компонентів біосфери. 

Студенти повинні вміти застосовувати базові фундаментальні екологічні 

знання при формуванні особистого ставлення до об’єктів природи й 

суспільства, при формуванні світоглядних орієнтирів, виконувати нескладні 

екологічні узагальнення, робити висновки щодо конкретних екологічних 

ситуацій, визначати ступінь екологічного ризику, ефективно користуватися 

екологічними довідниками, нормативними документами та іншою екологічною 

документацією. 
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1. СТРУКТУРА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ “ОСНОВИ 

ЕКОЛОГІЇ” 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість 

годин 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 

 з
а
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

 р
о
б
о
т
а

 

1 2 3 

Змістовий модуль 1. Екологія як природнича наука 

Семінарське заняття 1. Предмет, об’єкт і система головних понять 

екології 
2 3 

Семінарське заняття 2. Поняття екологічного чинника. Абіотичні 

чинники та їхня характеристика 
2 3 

Семінарське заняття 3. Біотичні і антропічні чинники середовища 2 3 

Семінарське заняття 4. Екологія популяцій та її завдання 2 3 

Семінарське заняття 5. Компоненти екосистеми та чинники, що 

забезпечують її функціонування 
2 4 

Семінарське заняття 6. Вчення про біосферу та її територіальні 

складові 
2 4 

Семінарське заняття 7. Методи визначення якості та обсягу 

забруднення 
2 4 

Семінарське заняття 8. Юридичне право та його роль в охороні 

довкілля 
2 4 

Разом змістовий модуль 1. 16 27 

Змістовий модуль 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 

Семінарське заняття 9. Сучасна екологічна ситуація в Україні 2 3 

Семінарське заняття 10. Система керування якістю довкілля 2 4 

Семінарське заняття 11. Біоіндикація та її роль в екологічних 

дослідженнях 
2 4 

Семінарське заняття 12. Категорії природоохоронних територій 

України 
2 3 

Семінарське заняття 13. Автотранспорт – головний забруднювач 

атмосфери 
2 4 

Семінарське заняття 14. Відходи виробництва і споживання, їхній 

вплив на довкілля 
2 3 

Семінарське заняття 15. Сталий розвиток як парадигма 

суспільного зростання ХХІ століття 
2 3 

Семінарське заняття 16. Джерела міжнародного права охорони 

навколишнього середовища 
2 3 

Разом змістовий модуль 2. 16 27 
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2. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
 

Модуль 1. Екологія як природнича наука 
 

Семінарське заняття № 1 

Тема. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ І СИСТЕМА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

ЕКОЛОГІЇ 
 

Мета роботи. Розглянути основні поняття екології, її місце в системі 

природничих наук, коротку історію виникнення та розвитку науки. 

Основні поняття: екологія, аутекологія, демекологія, синекологія, 

екосистема, екологічні закони. 
 

План: 

1. Визначення, предмет і завдання екології. 

2. Рівні організації живої матерії. Галузі і підрозділи екології. 

3. Поняття середовища існування. Водне, ґрунтове, повітряне, паразитичне. 

4. Закони, категорії і методи екології. 

5. Історія становлення екології. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 історію становлення екології як науки; 

 основні категорії і закони екології; 

 об’єкти й методи дослідження в екології; 

 суть і особливості завдань, які стоять перед екологічною наукою. 

Вміти: 

 дати визначення терміна “екологія”; 

 охарактеризувати структурні підрозділи загальної екології; 

 пояснити суть основних екологічних понять; 

 охарактеризувати зв’язки екології з іншими науками 

 

Рекомендована література: 
 

1. Білявський Т.А., Падун М.М., Фурдуй Р.С.Основи загальної екології. К.: 

Либідь, 1995. 368 с. 

2. Борейко В.Е. Очерки о пионерах охраны природы. Т. 1. Сер.: ист. охр. 

прир. 1996. Вып. 9. С. 47−65. 

3. Екологія: основи теорії і практикум: навч. посібник для студ. вищих 

навчальних закладів. Львів : Новий Світ−2000; Магнолія плюс, 2003. 296 с. 

4. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

5. Кучерявий В.П. Екологія. Львів : Світ, 1999. 320 с. 
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6. Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та 

відповіді : навч. посібник. Львів : Еней, 2004. 216 с. 

7. Назарук М.М. Соціоекологія. Словник−довідник. Львів, 1998. 172 с. 

8. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. 

посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. 238 с. 

9. Основи екології та соціоекології: навч. посібн. / під. ред. Назарука М. М. 

Львів: “За вільну Україну”, 1997. 210 с. 

10. Скуфьин К.В. Экология и охрана природы. Воронеж, 1986. 

11. Чернова Н.М., Белова А.М. Экология: учеб. пособие. −М.: Просвещение, 

1988. 
 

На допомогу студенту 
 

Організм − у вузькому розумінні − біологічний індивід, цілісна жива 

система, що підтримує самостійне існування завдяки пристосувальній взаємодії 

з середовищем; у широкому розумінні − система, за способом організації 

подібна до живого організму. Основні властивості організму, як біологічного 

індивіда − подразливість, здатність рости, розмножуватися, а головне − 

безперервний обмін речовин із зовнішнім середовищем. Характерним для 

будь−якого організму є певна організація структур, а саме: у найпростіших 

організмів (вірусів) − молекулярний рівень організації, у одноклітинних 

організмів (наприклад парамеції) − надмолекулярний, або клітинний, у 

багатоклітинних організмів−тканин − організмовий і системний рівні. 

Маючи складну організацію, живий організм становить єдине ціле, в 

якому діяльність структур, клітин, тканин, органів та інших систем узгоджена й 

підпорядкована усьому цілому. Крім того, організм є відкритою динамічною 

системою, що перебуває в рухомій рівновазі з зовнішнім середовищем.Часто 

поняття організм вживають у значенні органічного цілого, якому властиві 

іманентне функціонування і розвиток. Таке вживання цього поняття спирається 

не лише на біологічну аналогію, а насамперед на сучасні уявлення про 

функціональний опис і розчленування об’єкта, типи зв’язків об’єкта, про 

специфічні механізми, які забезпечують життя складних об’єктів. 

М. Голубець у монографії “Від біосфери до соціосфери” розглядає три 

основних рівні організації живого, зокрема: 

 організмовий рівень об’єднує живі системи − від одноклітинних до 

сучасних найорганізованіших істот. Системи цього рівня виконують велику 

кількість функцій, але найважливішою з них є розмноження через відтворення 

собі подібних, продовження існування виду, насичення простору живою 

субстанцією, живою речовиною. 

 популяційний рівень об’єднує популяції живих істот, тобто сукупності 

особин одного виду в межах певної території, де він вільно розмножується і 

може, практично, необмежено довго існувати. Цей рівень організації охоплює 

популяції всіх видів живих істот. Його найголовнішою функцією є формування 

в певних екологічних умовах (частині ареалу виду, зайнятій однією 

популяцією) такого населення виду, котре за структурою і життєвими 

особливостями найбільше відповідає середовищу його існування. 
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 екосистемний рівень організації об’єднує екосистеми всіх ступенів 

складності, незалежно від їх просторових і часових параметрів чи місця 

знаходження. Основною ознакою систем цього рівня є те, що на відміну від 

двох попередніх вони є функціональною єдністю живих і неживих компонентів 

(живих організмів із середовищем їх існування), яка охоплена безперервним 

обміном речовиною, енергією та інформацією. 

Живі системи є такими явищами, котрі не вичерпуються тільки 

існуванням живих істот. Як підкреслював В. І. Вернадський, треба постійно 

пам’ятати про нерозривний зв’язок, найтіснішу функціональну залежність між 

навколишнім середовищем і живими організмами, тому відокремити їх один від 

одного можна лише умовно. Неможливо вивчити і зрозуміти живу істоту, не 

досліджуючи середовища її життєдіяльності.  

Середовище (географічне, природне, навколишнє, довкілля) − це 

сукупність матеріальних, природних, антропогенно−природних та 

антропогенних об’єктів, серед яких людина та суспільство існує, задовільняє 

свої потреби і своєю діяльністю їх перетворює. Внаслідок взаємодії суспільства 

і природи посилюється вплив антропогенних чинників середовища, що часто 

призводить до негативних наслідків. 

Виділяють наступні типи середовища проживання організмів. 

Водне середовище − частина гідросфери, умови якої забезпечують 

існування в ній різноманітних організмів. Специфічність фізичних і хімічних 

властивостей водного середовища забезпечують величезну різноманітність 

водних організмів.У світовому океані, де вода є не тільки середовищем життя, а 

й джерелом поживних речовин і газів, воду фільтрують організми, починаючи з 

китів і закінчуючи мікропланктоном. Як підраховано, морські організми здатні 

пропустити через себе за рік об’єм води, який дорівнює майже двом світовим 

океанам. Лише фотосинтезуючі організми спроможні за 5−6 млн. років 

переробити усю масу гідросфери. Зокрема, біотопи коралових рифів, що 

займають лише 0,2% поверхні океанічної акваторії, здатні профільтрувати всю 

воду гідросфери десь за 40 тис. років. Гідросфера, по суті, є продуктом живих 

організмів, своєрідним середовищем, котре вони створили самі для себе. Вчені 

стверджують: ніякої води, яка б не стикалася з живими істотами, в океані 

немає. 

Надзвичайно важливим чинником є кругообіг води. Він починається з 

випаровування під впливом сонячного тепла. Пари води в кінцевому підсумку 

конденсуються в атмосферні опади, які є одним з джерел прісної води. 

Внаслідок кругообігу води гідросфера виступає глобальною транспортною 

системою і планетарним акумулятором різноманітних, у тому числі й 

органічних, речовин. 

Вода на Землі перебуває у постійній взаємодії з літосферою й 

атмосферою, у безперервному русі та переході з одного фізичного стану в 

інший. Вона весь час витрачається і відновлюється у процесі кругообігу. Це 

одвічний замкнутий процес циркуляції води на земній кулі, що відбувається 

передусім під впливом сонячної радіації та дією сили тяжіння. Вода 

випаровується в атмосферу, звідки вона повертається на поверхню Землі у 

вигляді атмосферних опадів, котрі живлять річки і підземні води, що 
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поповнюють води морів і океанів.За рахунок активності водооббігу прісні води 

відновлюються відносно швидко. Зокрема, повний оббіг вологи в атмосфері 

відбувається в середньому кожні 8 діб. Обмін води в руслах річок потребує 

10−12 діб, а в озерах − 10 років. Величезна маса океанічної води змінюється 

приблизно за 3 тис. років. 

Повітряне середовище− повітряний простір з певними чинниками, що 

безпосередньо діють на фізіологічні процеси й вимагають гігієнічного 

нормування. 

Надзвичайне значення для виникнення і розвитку життя, біосфери Землі 

має її атмосфера. Вона пропускає сонячне випромінювання, поглинає його 

шкідливі компоненти, захищає все живе від опіків і проникаючої радіації. 

Кисень, вуглекислий газ, водяна пара, що в основному складають земну 

атмосферу, відіграють важливу роль у біогеохімічних циклах. Постійна 

циркуляція атмосферних мас зумовлює рівномірний розподіл тепла на планеті, 

усуває можливість виникнення екстремальних температурних умов. Зрештою 

атмосфера є одним з головних чинників геологічних процесів, передусім 

екзогенних (фізичне та хімічне звітрювання, діяльність вітру). 

Грунтове середовище− частина літосфери, умови якої забезпечують 

існування в ній різноманітних організмів. Основна маса організмів і 

мікроорганізмів літосфери зосереджена в ґрунтах, на глибині не більше кількох 

метрів. Сучасні ґрунти є трифазною системою (різнозернисті тверді частки, 

води та гази, розчинені у воді та парах), яка складається із суміші мінеральних 

часток (продукти руйнування гірських порід), органічних речовин (продукти 

життєдіяльності біоти та мікроорганізмів і грибів). Ґрунти відіграють величезну 

роль у кругообігу води, речовин і вуглекислого газу. 

З різними породами земної кори, як і з її тектонічними структурами, 

пов’язані різні корисні копалини: горючі, металічні, будівельні, а також такі, 

що є сировиною для хімічної та харчової промисловості.У межах літосфери 

періодично відбувалися й відбуваються різні екологічні процеси (зсуви, селі, 

обвали, ерозія), які мають величезне значення для формування екологічних 

ситуацій у певному регіоні планети. 

Паразитичне середовище (тіло іншого організму) − специфічна форма 

співжиття (симбіозу) організмів різних видів, з яких один (паразит) перебуває в 

більш або менш тривалому безпосередньому (тілесному) зв’язку з іншим 

(жителем, або хазяїном), використовуючи його як джерело живлення й життєве 

середовище. Паразити (від грец. − нахлібник, дармоїд) в біології − організми, 

які живуть на поверхні тіла (ектопаразити) або в тілі (ендопаразити) інших 

живих істот (хазяїв), живляться за їхній рахунок і здебільшого завдають їм 

певної шкоди. Вони виникли в процесі еволюції організмів з вільно живучих 

форм. Паразитів поділяють на зоопаразитів (найпростіші, комахи та ін.) і 

фітопаразитів (бактерії, гриби, деякі вищі рослини). До паразитів відносять 

також і віруси. 
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ 
 

Закон Всесвіту – закон збереження енергії та речовин. 

1. У природі все взаємопов’язане, все віддзеркалює існування колосальної 

мережі зв’язків в екосфері, тобто між різними живими організмами, 

популяціями, видами, а також між окремими організмами і їх оточенням. 

2. Ніщо в Природі не зникає безслідно. По своїй суті 

цефундаментальний закон Природи про вічність матерії. В 

природнійекосистемі екскременти і відходи одних організмів слугують 

їжеюдля інших. Вуглець, який виділяють тварини, як відходи дихання,є 

поживною речовиною для деяких рослин. Рослини дають кисень,який 

використовують тварини. Органічні відходи тварин слугуютьїжею для бактерій, 

які розщеплюють їх на дрібні елементи. Відходибактерій − це неорганічні 

речовини, такі як азот, фосфор, вуглець,якими живляться водорості. 

3. Природа − досконала жива система: “Природа знає все”.Людина 

вважає, що вона, як свідома жива система знає все. Однак, це далеко не так, бо 

будь−яке значне відхилення в природному середовищі від рівноваги стає 

шкідливим для нього. Так, сучасні технології повинні або покликані 

“поліпшувати” Природу, а вийшло навпаки. Природа, як жива, 

самоорганізуюча система дійсно знає все і все в ній оптимізовано. 

4. В живій природі усе має свою цінність і вартість. Ще раз нагадаємо, 

що мегаекосистема, або глобальна екосистема, є одним цілим і не можна 

допустити її загального погіршення. Все, що вибрали люди з екосистеми, 

потрібно або вернути, або компенсувати. Плати за все це не можна уникнути, 

хіба що, на деякий час, відтермінувати. 

Закон біогенної міграції атомів (В. Вернадський).Міграція хімічних 

елементів на земній поверхні і в біосфері в цілому здійснюється або при 

безпосередній участі живої речовини (біогенна міграція), або ж відбувається в 

середовищі, геохімічні особливості якого (кисень, окис вуглецю, водень та 

інші) зумовлені живою речовиною як тією, що в даний час заселяє біосферу, 

так і тією, що була на Землі протягом всієї геологічної історії. 

Закон вектора розвитку.В Природі будь−який розвиток 

однонаправлений. Неможливо прожити життя в зворотному напрямку, тобто 

від смерті до народження, від старості до молодості. Неможливо повернути 

історію людини назад. Життя живих систем у природі відбувається лише один 

раз і в одному напрямку. 

Закон гомологічних рядів (М. Вавілов). Всі види і роди, які генетично 

близькі, характеризуються подібними рядами спадкової змінюваності з такою 

правильністю, що, знаючи ряд форм в межах одного виду, можна передбачити 

паралельні форми в інших видів іродів. Чим ближче генетично розташовані в 

загальній системі роди і види, тим більша подібність в рядах їх змінюваності. 

Цілі родини рослин у загальному характеризуються певним циклом 

змінюваності, який проходить через всі роди і види, що складають родини. 

Закон константності біосфери (В. Вернадський). Загальна кількість 

живої речовини біосфери для певного геологічного періоду є постійною 

величиною, константою. 
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Закон максимізації енергії. У природі в суперництві з іншими системами 

виживає та, яка найкращим чином сприяє надходженню енергії і яка 

використовує максимальну її кількість найбільш ефективним способом. 

Закон максимуму. Для біосфери кількісні зміни екологічних умов не 

можуть збільшити біологічну продуктивність екосистеми, господарчу 

продуктивність агросистеми понад речовинно−енергетичними лімітами, які 

визначаються еволюційними властивостями біологічних об’єктів і їх 

співтовариств. 

Закон мінімуму (Ю. Лібіх). Витривалість живого організму є найслабшим 

місцем у ланцюгу його екологічних потреб. Це означає, що життєві можливості 

організму обмежує той екологічний фактор, кількість якого близька до 

необхідного мінімуму для організму або екосистеми. Подальше зниження його 

веде до загибелі організму або до деструкції екосистеми. 

Закон або правило незворотності еволюції (Л. Долло). Живий організм 

(вид, популяція) не може вернутись до попереднього стану, який пройдений 

його нащадками. 

Закон незліквідованості відходів, або закон побічних впливів 

виробництва (господарства).Для будь−якого господарського циклу 

характерним є утворення відходів, що бувають незнищувальними, і їх побічні 

ефекти. Відходи можуть бути лише переведені із однієї форми в іншу або 

переміщені в просторі. 

Закон послідовності проходження фаз розвитку.Для природної 

екосистеми фази розвитку можуть проходити лише в еволюційно закріпленому 

(історично та екологічно зумовленому) порядку, звичайно від простого до 

складного. 

Закон зниження енергетичної ефективності природокористування. 

У природі вході історичного розвитку при одержанні корисної продукції 

на ЇЇ одиницю в середньому витрачається все більша кількість енергії. 

Закон толерантності (В. Шелфорд).Природним обмежуючим 

чинником розквіту організму (виду) може бути як мінімальний, так і 

максимальний екологічний вплив, діапазон між якими визначає величину 

витривалості (толерантності) організму до даного чинника. 

Закон ноосфери (В. Вернадський).Перетворення біосфери в ноосферу. На 

сучасному рівні розвитку людської цивілізації біосфера неминуче 

перетвориться в ноосферу, тобто в сферу, де розум людства в розвитку природи 

відіграє основну роль. 

Закон розвитку природної системи за рахунок навколишнього 

середовища.Будь−яка природна система може розвиватись лише за рахунок 

використання матеріальних, енергетичних та інформаційних можливостей 

навколишнього середовища. Абсолютно ізольований саморозвиток живої 

системи неможливий. Згідно законів термодинаміки, можна стверджувати: 

– неможливі ні абсолютно безвідходне виробництво, ні “вічний двигун”; 

– використовуючи і видозмінюючи середовище життя будь−яка більш 

високоорганізована біологічна система (вид живого)становить собою 

потенційну загрозу для більш низькоорганізованихсистем. Саме завдяки цьому 
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в земній біосфері неможливо відродитижиття, яке було або буде знищене 

іншими організмами; 

–  біосфера Землі, як система, розвивається не лише за рахунокприродних 

ресурсів планети, а й опосередковано за рахунок тапід керованим впливом 

космічних систем і, у першу чергу, Сонця. 

Закон фізико−хімічної єдності живої речовини (В. Вернадський).Вся 

жива речовина Землі фізико−хімічно єдина. Із цього закону випливає важливий 

висновок. Шкідливе для однієї частини живої речовини не може бути 

байдужим для іншої, або шкідливе для одних видів істот є шкідливе і для 

інших. Будь−які фізико−хімічні агенти, які смертельні для одних організмів, не 

можуть не робити шкідливий вплив на інші живі організми. (Згадаймо боротьбу 

з шкідниками в сільському господарстві). На жаль, це один із найменш 

усвідомлених і невільно зневажених людиною екологічних законів Природи. 

Закон екологічного лиха.Це стосується території чи акваторії, в межах 

яких спостерігається перехід від критичного стану природи до катастрофи. Із 

цим законом пов’язане поняття зони екологічної катастрофи. Це територія Чи 

акваторія, в межах яких спостерігається перехід стану природи від 

катастрофічної фази до колапсу, що робить її непридатною для життя людини. 

Екологічна катастрофа веде до важкозворотних, чи незворотних процесів 

деградації природи (сильне спустошення), забруднення (зараження) і до 

реальної небезпеки важких захворювань і смерті людей, а ще до мутагенних і 

канцерогенних ефектів, до зростання генетичних пороків. 

Такі головні екологічні закони, де сформульовані об’єктивні і реальні 

екологічні особливості, закономірності, які повинна наслідувати людина на 

Землі. 

Крім екологічних законів існують ще ряд екологічних правил, в яких 

відображені постійні співвідношення певних екологічних закономірностей, що 

істотно доповнюють закони і разом створюють концепцію екологічної безпеки 

живого на Землі. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що означає термін екологія? 

2. Що вивчає екологія? 

3. Коротко розкажіть історію виникнення науки екологія. 

4. Які підрозділи екології Ви знаєте? 

5. Що вивчає аутекологія, демекологія, синекологія? 

6. Що Ви можете розповісти про вклад українських вчених у розвиток 

екології? 

7. Назвіть основні екологічні поняття. 

8. В чому суть основних екологічних законів? 

9. Що є об’єктом вивчення екології? 

10. Охарактеризуйте основний предмет вивчення екології. 
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Тести: 

Що вивчає екологія? 

1. узаємодію тварин, рослин та мікроорганізмів між собою із абіотичним 

середовищем, про зв’язки в надорганізменних системах. 

2. наука про охорону природи.  

3. наука про вміння господарювати в природі.  

 

Хто запровадив у науку термін екологія? 

1. Тенслі  2. Геккель  3. Сукачов 

 

Екологія вивчає такі рівні організації живого: 

1. клітинний, організмів, молекулярний. 

2. організмів, популяційний, екосистемний. 

3. тканинний, популяційний, біосферний. 

 

Які типи середовища проживання організмів Ви знаєте? 

1. водне, підземне, космічне. 

2. водне, ґрунтове, повітряне, паразитичне. 

3. водне, навколишнє, повітряне. 

 

Абіотичні чинники – це 

1. сукупність умов зовнішнього неорганічного середовища, що 

впливають на організми. 

2. сукупність чинників органічного світу, які визначають умови 

існування організмів у тій або іншій місцевості. 

3. внесені у природу людською діяльністю зміни, що впливають на 

органічний світ. 

 

Аутекологія – це 

1. розділ екології, який вивчає пристосованість окремих рослин і тварин 

до умов середовища та способи життя виду. 

2. розділ екології, що вивчає умови формування, структуру і динаміку 

розвитку популяцій окремих видів. 

3. розділ екології, що вивчає багатовидові угруповання організмів 

(біоценози, екосистеми). 

 

Демекологія – це 

1. розділ екології, який вивчає пристосованість окремих рослин і тварин 

до умов середовища та способи життя виду. 

2. розділ екології, що вивчає умови формування, структуру і динаміку 

розвитку популяцій окремих видів. 

3. розділ екології, що вивчає багатовидові угруповання організмів 

(біоценози, екосистеми). 
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Синекологія – це 

1. розділ екології, який вивчає пристосованість окремих рослин і тварин 

до умов середовища та способи життя виду. 

2. розділ екології, що вивчає умови формування, структуру і динаміку 

розвитку популяцій окремих видів. 

3. розділ екології, що вивчає багатовидові угруповання організмів 

(біоценози, екосистеми). 

 

Природне середовище – це 

1. газова оболонка, що оточує Землю і обертається разом із нею під дією 

сили тяжіння. 

2. сукупність природних умов, у котрих відбувається діяльність якогось 

суб’єкта (рослин, тварин чи угруповання). 

3. сукупність історично сформованих живих організмів (тварин, рослин, 

мікроорганізмів), які взаємодіють між собою і з’єднані єдиною системою 

колообігу енергії та речовин. 

 

Об’єктом вивчення екології є: 

1. соціоекосистеми. 

2. антропоекосистеми. 

3. екосистеми. 

 

Що означає в дослівному перекладі з грецької “екологія”? 

1. наука про виробництво. 

2. вчення про живі організми. 

3. наука про дім (помешкання). 

 

Екологія – це наука про охорону природи? 

1. так           2. ні. 
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Семінарське заняття № 2 
 

Тема: ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА. АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ 

ТА ЇХНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Мета роботи. Вивчення абіотичних чинників, їх значення для живої 

речовини, аналіз впливу різних видів екологічних чинників на організми. Закон 

Лібіха, закон оптимуму. 

Основні поняття: абіотичні чинники неживої природи: кліматичні 

(вологість повітря і кількість опадів, температура повітря, кількість світла, 

тривалість дня і ночі, вітровий режим, тиск повітря, газовий склад атмосфери), 

едафічні, гідрологічні, орографічні, геологічні; фенологія, еврібіонтні та 

стенобіонтні види, констеляція, форми росту, життєві форми рослин. 
 

План: 

1. Поняття екологічного чинника. 

2. Класифікація екологічних чинників, їх вплив на живі організми. 

3. Абіотичні чинники та їхня характеристика. 

4. Лімітуючі чинники. “Закон мінімуму” Лібіха. 

5. Взаємодія екологічних чинників. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 класифікацію екологічних чинників; 

 закон “мінімуму” Лібіха; 

 кліматичні чинники та їх характеристику; 

 едафічні чинники; 

 орографічні чинники; 

 гідрологічні чинники; 

 геологічні чинники та їх вплив на розвиток організмів. 
 

Вміти: 

 пояснити форми впливу екологічних чинників на життєдіяльність організмів; 

 розуміти взаємодію екологічних чинників; 

 показати особливості прояву екологічних чинників на організми. 
 

Рекомендована література 
 

1. Білявський Т.А. Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К. : 

Либідь, 1995. 368 с. 

2. Будыко М. И. Эволюция биосферы. Л., 1984. 488 с. 

3. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Львів: “Новий Світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003. 296 с. 

4. Злобін Ю.А.,Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник, Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

5. Кучерявий В.П. Екологія. Львів : Світ, 1999. – 320 с. 
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6. Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З. Основи екології : навч. посібник. 

– Харків : “ОВС”, 2004. 144 с. 

7. Назарук М.М., Койнова. І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді 

: навч. посібник. Львів : Еней, 2004. 216 с. 

8. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. 

посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. 238 с. 

9. Основи екології та соціоекології: навч. посіб. / під ред. Назарука М. М.  

Львів, 1997. 61 с. 

10. Ситник К.М., Брайон А.В., Гордецкий А.В. Биосфера, экология, охрана 

природы. К.: Наукова думка, 1987. 523 с. 
 

На допомогу студенту 
 

Абіотичні чинники неживої природи. До числа абіотичних чинників 

належать кліматичні, які впливають на всі організми певної території. Це − 

вологість повітря і кількість опадів, сонячна радіація, температура повітря, 

кількість світла, тривалість дня і ночі, вітровий режим, тиск повітря, газовий 

склад атмосфери. 

Наступну групу абіотичних чинників для наземних організмів складають 

едафічні або ґрунтові чинники (хімічні, фізичні й механічні особливості ґрунтів 

і земель). 

Третя група чинників визначає існування водних організмів (гідрологічні) 

− зміна прозорості і освітлення, мутності водної товщі, зміна тиску з глибиною 

і т. п. 

До четвертої групи абіотичних чинників належать 

орографічні(особливості рельєфу) − вплив експозиції, крутизни схилів, висоти 

над рівнем моря, вплив рельєфу на особливості циркуляції атмосфери, ходу 

температур. 

Геологічні чинники − материнська порода різноманітного походження. 

Кожний чинник має лише певні межі позитивного впливу на організми, 

Результат дії чинника залежить перш за все від сили його прояву. Як додатня, 

так і від’ємна дія чинника впливає на життєдіяльність організму. Сприятлива 

сила впливу називається зоною оптимуму екологічного чинника або просто 

оптимумом для організмів даного виду. Чим сильніше відхилення від 

оптимуму, тим більше виражена пригноблююча дія даного чинника на 

організми (зона песимуму). Максимальне та мінімальне перенесення значення 

чинника − це критичні точки, поза межами яких існування неможливе, а відтак 

наступає смерть. Межі між критичними точками називають екологічною 

валентністю. 

Залежно від здатності живих організмів успішно існувати в різних 

умовах, їх поділяють на еврібіонтні (від грец. еврі − широкий) і стенобіонтні 

(від грец. стено − вузький), тобто організми відповідно широкого і вузького 

діапазону пристосування. 

У кожного чинника, який впливає на ріст, розмноження і виживання 

організму, є оптимальний, тобто найкращий для нього рівень виживання. В 

міру віддалення від оптимуму вниз і вверх по шкалі посилюється стрес, в 

кінцевому рахунку при досягненні межі стійкості цей організм гине. Загальний 
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інтервал значення чинника між верхньою і нижньою межею стійкості 

називається діапазоном. 

У своїй взаємодії з довкіллям всі організми повинні підтримувати певну 

рівновагу, або гомеостаз. Іншими словами, це потреба того чи іншого виду 

організму, наприклад, у тепловій енергії і її витрати на процеси 

життєдіяльності, яка повинна знаходитися у відповідності з наявністю даного 

ресурсу у довкіллі та його поступленням ззовні. Порушення балансу між 

поступленням і витратами тепла неминуче матиме шкідливі наслідки. 

Підтримка екологічного гомеостазу ускладнюється тим, що він повинен носити 

динамічний характер, оскільки потреби організмів і довкілля постійно 

розвиваються, а відповідно, постійно змінюються взаємовідносини між всіма 

компонентами природи. 

Екологічні чинники діють на організми по−різному. У найпростішому 

випадку має місце прямий вплив. Так, сонячні промені освітлюють нерухомо 

лежачу ящірку і тіло її нагрівається. З іншого боку, дуже часто екологічні 

чинники впливають опосередковано, зокрема через багато проміжних ланок, 

Наприклад, поєднання високої температури повітря з низькою вологістю і 

відсутністю дощів приводить до засухи. Іноді це набуває катастрофічного 

характеру (вигорає рослинність, травоїдні антилопи мігрують або помирають). 

Таким чином, одні і ті ж кліматичні умови на одні організми (рослини) 

діють безпосередньо, а на інші (тварини) − переважно опосередковано 

(непрямо), через 2−3 проміжні ланки. Результати впливу екологічних чинників 

можуть дуже відрізнятися, в залежності від того, як − окремо або у вигляді 

констеляції (сукупності)− вони діють. 

Діапазон дії (або зона толерантності) екологічного чинника обмежений 

відповідними крайніми значеннями (точкою мінімуму і максимуму) даного 

чинника, при яких можливе існування. 

Для кожного з чинників властива характеристика часу і простору. 

Фанерофіти −деревні рослини, у котрих бруньки поновлення 

знаходяться високо над поверхнею ґрунту і повністю відкриті для впливу 

атмосфери. Включають дерева, чагарники з довільною мінімальною висотою до 

25 см, а також ліани та епіфіти, що підтримуються в ролі опори деревами і 

чагарниками. 

Хамефіти −різні рослини з бруньками поновлення, розміщеними вище 

поверхні землі, але нижче 25 см. Включають чагарнички і напівчагарнички, 

низькорослі сукуленти та розеточні чагарники. Їх форма характерна як для 

холодних територій, так і для сухих та жарких районів Землі. 

Гемікриптофіти − багаторічні трави з бруньками поновлення на рівні 

ґрунту. Не лише сніг в холодному кліматі, але й опале листя або відмерлі 

залишки рослин можуть захищати бруньки цих рослин. 

Геофіти − багаторічні трави з бруньками поновлення захованими у 

грунті (цибулини, бульбоцибулини, кореневища). У цих рослин найбільш 

надійний захист від суворого клімату − як жаркого, так і холодного. 

Терофіти − однорічники, що переживають несприятливий час року у 

вигляді насіння. 
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Практичні завдання 
 

1. Наведіть приклади впливу кліматичних чинників та поглинаючої здатності 

поверхні на організми. 

2. Поясніть на прикладах принцип дії закону оптимуму. 

3. Охарактеризуйте взаємозв’язок різних едафічних чинників згідно додатку 1. 

4. Які абіотичні чинники визначають вертикальну поясністьгірських біоценозів 

Карпат та Кримських гір? 

5. Обґрунтуйте і дайте відповідь, яка з рослин більш світлолюбна, а яка 

тіньовитривала, якщо відомо, що в 1 кг свіжих листків міститься така кількість 

хлорофілу: у подорожника − 1,8 г; аспідистри − 4,0 г. 

6. Який з чинників життя зелених рослин (температура, світло, вода, кисень, 

елементи живлення) найчастіше знижує врожай культурних рослин у південних 

областях України, де дуже родючі ґрунти? 

7. Визначте до якої екологічної групи, стосовно температури, належать названі 

види: сосна, каштан, береза, дуб, банан. 
 

Евротермні Стенотермні 

  

9. Визначте до якої екологічної групи, стосовно температури, належать названі 

види тварин: ведмідь бурий, шимпанзе, вовк, заєць−біляк, їжак, ховрах. 
 

Евротермні Стенотермні 

  

 

 

Тести: 

Біотичні чинники – це 

1. сукупність умов зовнішнього неорганічного середовища, що впливають на 

організми. 

2. сукупність чинників органічного світу, які визначають умови існування 

організмів. 

3. внесені у природу людською діяльністю зміни, що впливають на органічний 

світ. 
 

Антропічні чинники – це 

1. сукупність умов зовнішнього неорганічного середовища, що впливають на 

організми. 

2. сукупність чинників органічного світу, які визначають умови існування 

організмів у тій або іншій місцевості. 

3. внесені у природу людською діяльністю зміни, що впливають на органічний 

світ. 
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Екологічна валентність – це 

1. сукупність фізичних і хімічних властивостей ґрунту, що впливають на 

життя й поширення в ньому живих організмів. 

2. сукупність організмів, що населяють дно водойм. 

3. здатність живого організму пристосовуватися до змін умов середовища. 
 

Едафічні чинники – це 

1. сукупність фізичних і хімічних властивостей ґрунту, що впливають на 

життя й поширення в ньому живих організмів. 

2. сукупність організмів що населяють дно водойм. 

3. здатність живого організму пристосовуватися до змін умов середовища. 
 

Еврибіонтні види – це 

1. види з високим рівнем пристосованості до змін довкілля. 

2. види з низьким рівнем пристосованості до змін середовища. 

3. сукупність птахів, що населяють певну територію або проживали на цій 

території за будь-який проміжок часу. 
 

Стенобіонтні види – це 

4. види з високим рівнем пристосованості до змін довкілля. 

5. види з низьким рівнем пристосованості до змін середовища. 

1. сукупність птахів, що населяють певну територію або проживали на цій 

території за будь−який проміжок часу. 
 

Фенологія – це 

1. наука про поведінку тварин. 

2. наука про сезонні явища природи, терміни їх настання і причини, які 

визначають ці терміни. 

3. реакція організмів на співвідношення між довжиною дня і ночі. 

Гігрофіти – це 

1. наземні рослини, що зростають в умовах підвищеної вологості ґрунту і 

повітря; 

2. рослини, що зростають у помірно зволожених місцях. 

3. рослини, що зростають у місцях з недостатньою вологістю й пристосовані 

до посухи. 
 

Мезофіти – це 

1. наземні рослини, що зростають в умовах підвищеної вологості ґрунту і 

повітря; 

2. рослини, що зростають у помірно зволожених місцях. 

3. рослини, що зростають у місцях з недостатньою вологістю й пристосовані 

до посухи. 
 

Ксерофіти – це 

1. наземні рослини, що зростають в умовах підвищеної вологості ґрунту і 

повітря; 

2. рослини, що зростають у помірно зволожених місцях. 
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3. рослини, що зростають у місцях з недостатньою вологістю й пристосовані 

до посухи. 
 

Пойкілотермні організми – це 

1. організми, температура тіла яких залежить від температури довкілля. 

2. організми, температура тіла яких не залежить від температури довкілля, 

вони підтримують свою температуру тіла на сталому рівні. 

3. організми, які у несприятливий період впадають у сплячку. 
 

Гомойотермні організми – це 

1. організми, температура тіла яких залежить від температури довкілля. 

2. організми, температура тіла яких не залежить від температури довкілля, 

вони підтримують свою температуру тіла на сталому рівні. 

3. організми, які у несприятливий період впадають у сплячку. 
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Семінарське заняття №3 
 

Тема: БІОТИЧНІ І АНТРОПІЧНІ ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА 
 

Мета роботи. Вивчення понять про біотичне середовище, зоогенні і 

фітогенні чинники, антропічний чинник, основні форми впливу людини на 

організми. 

Основні поняття: біотичне середовище, конкуренція, хижацтво, 

паразитизм, аменсалізм, симбіоз, коменсалізм, алелопатія, біотичний та 

антропічні чинники. 
 

План: 

1. Біотичні чинники та їх вплив на формування життєвого середовища. 

2. Основні форми біотичних взаємовідносин. 

3. Поняття місцезростання та екологічна ніша. 

4. Антропічні чинники та їх характеристика. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 біотичні чинники (фітогенні та зоогенні); 

 форми біотичних відносин;  

 антропічні чинники. 
 

Вміти:  

 навести приклади різних форм біотичних взаємовідносин; 

 характеризувати різні види біотичних чинників; 

 навести приклади трофічних ланцюгів, що є у відомих Вам екосистемах. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Білявський Т.А., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К. : 

Либідь, 1995. 368 с. 

2. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Львів : “Новий Світ – 2000”. “Магнолія плюс”, 2003. 296 с. 

3. Злобін Ю. А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

4. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ, 1999. 320 с. 

5. Назарук М.М. Соціоекологія. Словник−довідник. Львів, 1998. 172 с. 

6. Назарук М.М., Койнова. І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та 

відповіді : навч. посібник. Львів : Еней, 2004. 216 с. 

7. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. 

посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. 238 с. 
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На допомогу студенту 
 

У природному середовищі на кожний організм або групу організмів діють 

не лише абіотичні чинники, але і живі істоти, які є невід’ємною частиною 

середовища проживання і відносяться до категорії біотичних чинників. їх дія на 

організми може бути як прямою (харчування тварин, опилення комахами, 

паразитування одних організмів на інших), так і непрямою (зміна абіотичних 

чинників середовища). Представники кожного виду здатні існувати у такому 

біотичному оточенні, де зв’язки з іншими організмами забезпечують їм 

нормальні умови життя. Основною формою цих зв’язків є трофічні (харчові) 

взаємовідносини, на базі яких формуються складні ланки і ланцюги 

харчування. Крім харчових і угрупованих рослин і тварин виникають 

просторові зв’язки. Все це є базою формування біотичних комплексів, у яких 

різноманітні види об’єднуються не в будь−якому поєднанні, а тільки при умові 

пристосування до спільного проживання. 

Біотичні чинники, які впливають на рослинні організми як первинні 

продуценти органічної речовини, класифікують на зоогенні і фітогенні. 

Зоогенні чинники. Безпосередньою і відчутною формою впливу 

представників тваринного світу на рослини є споживання рослинної маси для 

харчування (фітофагія). Практично всі класи тварин мають представників, які 

відносяться до типових фітофагів. Серед фітофагів виділяються: великі тварини 

− лосі, олені, косулі, кабани; дрібні звірі − зайці, білки, мишевидні гризуни; 

різноманітні птахи; багаточисельні представники комах, шкідників тощо. 

За характером споживання рослинної маси у харчування фітофаги 

поділяються на монофагів, олігофагів і поліфагів. Монофаги− рослиноїдні 

тварини, які харчуються лише певними рослинами (колорадський жук, тутовий 

шовкопряд і ін.). Олігофаги споживають для харчування групу близьких видів 

рослин (горіхотворки галові, пильщики, попелиця та ін.). Поліфаги з’їдають 

рослинну масу багатьох видів (копитні, мишеподібні гризуни, гриби−паразити 

та ін.). 

Фітогенні чинники. Рослини, які переважно входять у склад рослинних 

угруповань, відчувають вплив сусідніх рослин і при цьому впливають на них. 

Форми взаємовідносин досить різноманітні і залежать від способу і ступеня 

контактів рослинних організмів, різноманітних чинників. Нижче перераховані 

основні взаємовідносини між видами (згідно класифікації В. Сукачова і 

М. Диліса). 

Взаємодія організмів (рослинних і тваринних) може бути корисною або, 

навпаки, шкідливою, залежно від того, стимулюється чи обмежується 

життєдіяльність кожного з них. Власне саморегулюючі процеси, в основі яких 

лежить взаємодія організмів є, як правило, відповідальними за стан динамічної 

рівноваги з зовнішнім середовищем. Розглянемо форми біотичних відносин. 

 

Конкуренція − такий тип міжвидових і внутрішньовидових 

взаємовідносин, за якого популяція або особини у боротьбі за харчування, 

місцепроживання і інші необхідні для життя умови, діють один на другого 
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від’ємно.Виділяють внутрішньовидову, міжвидову, пряму і непряму 

конкуренцію. 

Хижацтво− відносини між хижаком і жертвою. Хижаки − це тварини або 

рослини, які ловлять і поїдають один одного як об’єкт харчування. По−суті, 

хижаками є консументи всіх порядків як травоїдні, так і ті, котрі споживають 

тваринну їжу. 

Паразитизм− форма біотичних зв’язків організмів різних видів, за яких 

один живе за рахунок іншого, знаходячись у середині або на поверхні його 

тіла.При цьому організм−споживач використовує живого господаря не лише як 

джерело харчування, але як і місце постійного або тимчасового проживання. До 

них належать паразитичні комахи (оводи, кліщі, комарі), паразитичні рослини, 

паразитичні черв’яки (аскариди). 

Аменсалізм− форма біотичної взаємодії двох видів, за якої один з них 

чинить шкоду іншому і не отримує при цьому відчутної користі для себе. 

(Деревні рослини і трав’яниста рослинність під їх кронами). 

Симбіоз (мутуалізм)−це тривале, нероздільне і взаємовигідне співжиття 

двох або більше видів організмів (мікориза деяких грибів і коренів дерев). 

Коменсалізм− тип біотичних взаємовідносин між двома 

видами−коменсалами, коли діяльність одного з них постачає харчування або 

притулок (коменсалу). (Рибка−прилипайло пересувається на великі відстані 

прилипаючи до акул). 

Алелопатія (антибіоз)− хімічний взаємовплив одних видів рослин на інші 

за допомогою продуктів метаболізму (ефірних масел, фітонцидів). Сюди можна 

віднести “цвітіння води” за участю синьо−зелених водоростей, явище 

“червоного моря”− виділення гігантськими скупченнями мікроорганізмів 

токсичних речовин, які викликають загибель риби. 

Існують й інші класифікації біотичних зв’язків на популяційному рівні. 
 

Антропічні чинники 

Антропічні чинники з часу свого виникнення у біосфері значно 

поступаються природним чинникам. Проте, вони вже давно мають глибокий 

вплив на живу природу і середовище проживання. Екологічна роль людини 

зросла з розвитком її трудової діяльності. Вона стала потужним і досить 

різноманітним чинником, який діє на рослини і тварини, середовище 

проживання. 

За А. Шенниковим, основні види впливу людини на рослинність − це 

прямий і опосередкований впливи. 

Прикладом прямого впливу може бути завезення багатьох видів рослин і 

тварин з одного материка на інший.  

Опосередкований вплив людини проявляється у зміні середовища 

існування рослин і тварин за рахунок винищення або різкої зміни тих 

угруповань, в яких ці рослини чи тварини існують. Так, вирубка лісу докорінно 

змінює можливості існування тінелюбних рослин нижніх ярусів. Заодно зникає 

ряд видів птахів, пов’язаних з кронами дерев, які були місцями гніздування і 

добування їжі. 
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В умовах зміненого навколишнього середовища розширюються ареали 

розселення по земній кулі синантропних видів, приурочених до людських 

поселень. В результаті склад флори і фауни цілих регіонів стає більш 

одноманітним. 
 

Практичні завдання 
 

1. Дайте характеристику одного з типів взаємовідносин організмів. 

2. Наведіть приклад антропічного впливу на середовище. 

3. Визначте тип взаємовідносин організмів за Ю. Одумом у прикладі (приклад 

називає викладач). 

4. Охарактеризуйте явище констеляції, на прикладі екосистеми Вашого 

місцепроживання. 

5. Визначте і охарактеризуйте форми біотичних взаємовідносин, які 

відображені у таких прикладах: 

— клітини водоростей живуть у коралах, постачаючи їморганічну речовину; 

—рибка−прилипайло біля акули, водорості, які живуть у шерсті лінивця; 

—бактерії, що розкладають клітковину, живуть у кишківнику багатьох 

хребетних і безхребетних тварин, перетворюючи клітковину в доступні для 

тварин сполуки; 

—комарі, кліщі ссуть кров від 2 хв. до 8 діб; 

—запилення комахами, птахами і летючими мишами квіток; 

—хижі мурашки живуть у стовбурах мірмекофільних рослин (мімози, акації 

тощо) живляться тільцями (белтами), багатими на поживні речовини, 

захищають дерева від мурашок, листогризунів. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Які типи біотичних чинників Ви знаєте? 

2. Назвіть основні форми біотичних відносин? 

3. Обґрунтуйте роль харчових ланцюгів у розвитку основних форм біотичних 

відносин. 

4. Наведіть приклади антропічного впливу на довкілля. 

5. Які типи біотичних взаємовідносин Ви знаєте? 
 

Тести: 

Симбіоз – це 

1. тип біотичних взаємовідносин між двома видами−коменсалами, коли 

діяльність одного з них постачає харчування або притулок іншому; 

2. тривале, нероздільне і взаємовигідне співжиття двох або більше видів 

організмів; 

3. форма біотичних зв’язків різних видів, коли один живе за рахунок іншого. 
 

Коменсалізм – це 

1. тип біотичних взаємовідносин між двома видами−коменсалами, коли 

діяльність одного з них постачає харчування або притулок іншому; 

2. тривале, нероздільне і взаємовигідне співжиття двох або більше видів 

організмів; 
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3. форма біотичних зв’язків різних видів, коли один живе за рахунок іншого. 
 

Онтогенез – це 

1. індивідуальний розвиток організму, тобто сукупність послідовних 

морфологічних, фізіологічних і біохімічних перетворень, які відбуваються в 

організмі від народження до смерті. 

2. послідовна зміна біоценозів, що спадково виникає на одній території 

внаслідок впливу природних чинників. 

3. стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, яка 

підтримується регулярним відновленням основних її структур. 
 

Паразитизм – це 

1. тип біотичних взаємовідносин між двома видами−коменсалами, коли 

діяльність одного з них постачає харчування або притулок іншому. 

2. тривале, нероздільне і взаємовигідне співжиття двох організмів. 

3. форма біотичних зв’язків різних видів, за яких один живе за рахунок іншого. 
 

Нейтралізм – це форма біотичних відносин, коли 

1. види не впливають один на одного. 

2. взаємодія корисна для обох видів і обов’язкова. 

3. популяція паразита пригнічує життєдіяльність хазяїна. 
 

Мутуалізм – це форма біотичних відносин, коли 

1. види не впливають один на одного. 

2. взаємодія корисна для обох видів і обов’язкова. 

3. популяція паразита пригнічує життєдіяльність хазяїна. 
 

Паразитизм – це форма біотичних відносин, коли 

1. види не впливають один на одного. 

2. взаємодія корисна для обох видів і обов’язкова. 

3. популяція паразита пригнічує життєдіяльність хазяїна. 
 

Антропічне навантаження – це 

1. рівень прямого чи опосередкованого впливу діяльності людини на природу в 

цілому чи її компоненти. 

2. вплив промислових підприємств на довкілля. 

3. вплив транспорту на довкілля. 
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Семінарське заняття № 4 
 

Тема: ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ВИДІВ 
 

Мета роботи. Вивчити популяційний рівень організації живих істот, його 

структуру та місце в організації біологічних видів, значення вчення про 

популяції в екологічних дослідженнях. 

Основні поняття: популяція, основні ознаки популяції, етологічна 

структура, чисельність і густота, статева і вікова структура популяцій, 

народжуваність і смертність в популяції. 
 

План: 

1. Організація життя на популяційному рівні. 

2. Суть поняття “популяція”, його визначення. 

3. Динаміка популяцій. 

4. Характеристика основних властивостей популяції. 

5. Практичне значення вчення про популяції.  
 

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні: 
 

Знати: 

 що таке популяція; 

 основні ознаки популяцій; 

 просторову, вікову, статеву та ієрархічну структуру популяцій; 

 чинники, що спричиняють коливання чисельності популяції. 
 

Вміти: 

 дати визначення популяції та назвати критерії її виділення; 

 побудувати вікову та статеву піраміду популяції; 

 визначити типи взаємовідносин між популяціями 

 

Рекомендована література: 
 

1. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Львів : “Новий Світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003. 296 с. 

2. Злобін Ю. А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

3. Ситник К.М., Брайон А.Б., Гордецкий А.В. Биосфера. Экология. Охрана 

природы. К.: Наукова думка, 1987. 

4. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ, 1999. 320 с. 

5. Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З. Основи екології : навч. 

посібник. Харків : “ОВС”, 2004. 144 с. 

6. Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та 

відповіді : навч. посібник. Львів : Еней, 2004. 216 с. 

7. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. 

посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. 238 с. 
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На допомогу студенту 
 

У природі представники окремих видів, як правило, об’єднані у певні 

сукупності − популяції. Популяцію утворюють представники одного виду, що 

розміщені в межах певної території.Хоч поняття популяції є широко вживаним, 

воно не є однозначним і вживається у багатьох значеннях. Розрізняють 

екологічне і генетичне визначення популяції. 

Популяція з погляду екології − це всі особини одного виду (рослин чи 

тварин), які входять до складу одного виду у будь−якій ізольованій частині 

зони його природного поширення. У геоботаніці для означення популяції 

рослин, що утворюють різні фітоценози, вживають термін “ценопопуляція”. 

Генетики визначають популяцію як групу особин, які схрещуються між собою і 

мають спільну генну основу. 

При вивченні екології популяцій ми будемо притримуватися наступного 

визначення: популяція −сукупність особин певного виду організмів, які здатні 

до вільного схрещування, населяють певну територію і деякою мірою 

ізольовані від сусідніх популяцій. Кожна популяція виконує чітко визначену 

функцію в тому біоценозі, в якому вона поширена. На стан популяції 

впливають процеси, що відбуваються як у самій, так і в сусідній популяціях. 

Всі популяції поділяються на певні категорії за здатністю до самовідтворення. 

Незалежні популяції, тобто такі, що мають достатньо високий потенціал 

розмноження, завдяки якому постійно відновлюються втрати особин без 

надходження їх ззовні. 

Напівзалежні популяції. Вони можуть існувати тільки при розмноженні 

власних особин при низькій їх чисельності. Надходження особин ззовні виразно 

впливає на поліпшення стану популяцій. 

Залежні популяції. У них народжуваність не компенсує втрат. Такі 

популяції існують лише за умови надходження особин із сусідньої популяції. 

Псевдопопуляції. Вони поширенні там, де група особин не має змоги 

розмножуватися у даному місці. Такі популяції утворюються внаслідок міграції 

особин із сусідніх популяцій, які можуть брати участь у різних біоценотичних 

процесах. Популяції, що періодично виникають за межами поширення виду або 

в біотопах, які ще не повністю залежні. Поява їх пов’язана з періодичним 

виникненням сприятливих умов. З погіршенням умов середовища такі 

популяції зникають. 

Геміопопуляції − стан популяції, коли диференціюються потреби на 

різних фазах життєвого циклу у певного виду. При цьому популяція 

складається з диференційованих компонентів щодо умов середовища, простору, 

які циклічно ідуть один за одним (фази розвитку комах). 

Для розуміння ролі виду у біоценозі (екосистемі) потрібно знати 

особливості не індивідуумів, а великих їх груп, які взаємодіють між собою з 

навколишнім середовищем. Склад популяцій зумовлюється не випадковою 

комбінацією індивідів, а певними взаємозв’язками виду і комплексом умов 

навколишнього середовища в процесі видоутворення, а тому кожна популяція 

крім загально видових має специфічні особливості. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Які типи розподілу особин у популяції Ви знаєте (наведіть приклади)? 

2. За якими ознаками визначають структуру популяції? 

3. Які типи розміщення популяцій у середовищі Ви знаєте? 

4. Наведіть приклади практичного використання вчення про популяції. 

5. Назвіть чинники, що спричиняють коливання чисельності популяції. 

6. Які типи розподілу особин у популяції Ви знаєте (наведіть приклади)? 

7. Що таке парцели, чим вони характеризуються? 

8. Якими критеріями визначається екологічна ємність середовища? 

9. Від чого залежить вертикальна структура популяції? 

10. Які типи розміщення популяцій у середовищі Ви знаєте? 
 

 

Тести: 

Вид – це 

1. історично сформована сукупність видів рослин певної території чи ділянок 

території. 

2. сукупність усіх видів тварин, що сформувалися історично в певному 

зоогеографічному районі суходолу чи акваторії, чи на всій Земній кулі. 

3. сукупність особин, які утворюють популяції, що мають спільні ознаки, 

вільно схрещуються між собою та живуть у спільному ареалі. 

 

Етологія – це 

1. наука про поведінку тварин. 

2. наука про сезонні явища природи, терміни їх настання і причини, які 

визначають ці терміни. 

3. реакція організмів на співвідношення між довжиною дня і ночі. 

 

Сім’я – це 

1. група особин, у якій посилюється зв’язок між нащадками й батьками. 

2. групове об’єднання осілих тварин. 

3. тимчасове об’єднання тварин одного виду. 

4. триваліші й постійні об’єднання тварин порівняно зі зграями. 

 

Колонія – це 

1. група особин, у якій посилюється зв’язок між нащадками й батьками. 

2. групове об’єднання осілих тварин. 

3. тимчасове об’єднання тварин одного виду. 

4. триваліші й постійні об’єднання тварин порівняно зі зграями. 

 

Зграя – це 

1. група особин, у якій посилюється зв’язок між нащадками й батьками. 

2. групове об’єднання осілих тварин. 

3. тимчасове об’єднання тварин одного виду. 

4. триваліші й постійні об’єднання тварин порівняно зі зграями. 
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Стадо – це 

1. група особин, у якій посилюється зв’язок між нащадками й батьками. 

2. групове об’єднання осілих тварин. 

3. тимчасове об’єднання тварин одного виду. 

4. триваліші й постійні об’єднання тварин порівняно зі зграями. 

 

Поліформізм популяції – це 

1. існування в межах одного виду особин з різко відмінними ознаками. 

2. відмінність особин різних поколінь, спричинена розвитком в різні пори 

року. 

3. різниця в зовнішньому вигляді самців та самок. 

4. існування морфологічних змін в особин популяції за віком. 

 

Статевий поліформізм – це 

1. існування в межах одного виду особин з різко відмінними ознаками. 

2. відмінність особин різних поколінь, спричинена розвитком в різні пори року. 

3. різниця в зовнішньому вигляді самців та самок. 

4. існування морфологічних змін в особин популяції за віком. 

 

Віковий поліформізм– це 

1. існування в межах одного виду особин з різко відмінними ознаками. 

2. відмінність особин різних поколінь, спричинена розвитком в різні пори року. 

3. різниця в зовнішньому вигляді самців та самок. 

4. існування морфологічних змін в особин популяції за віком. 

 

Екологічна популяція – це 

1. складова частина географічної популяції. 

2. ареал. 

3. сукупність особин одного виду в агроценозі. 

4. сукупність особин одного виду, які живуть в межах одного біоценозу. 

 

 Слова, які стосуються поняття „популяція” 

1. особини різних видів. 

2. особини, які займають одну територію. 

3. особини одного виду. 

 

Слова, які стосуються поняття “демекологія” 

1. екологія екосистем. 2. екологія угруповань. 3. екологія популяцій. 

 

Гомеостаз популяції – це 

1. відхилення від норми. 2. властивість, яка не змінюється. 
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Семінарське заняття №5 
 

Тема: КОМПОНЕНТИ ЕКОСИСТЕМИ ТА ЧИННИКИ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 

Мета роботи. Розглянути системний рівець організації живого в 

біосфері (від мікробіоценозу до біосфери), основні закономірності їх 

функціонування. 

Основні поняття: синекологія, біоценологія, біотоп, біохора, біоценоз, 

біогеоценоз, фітоценоз, зооценоз, мікробоценоз, консорція. 
 

План: 

1. Співвідношення понять “біогеоценоз” (В. Сукачов) та “екосистема” 

(А. Тенслі). Структура біоценозу. 

2. Складові компоненти екосистеми та основні чинники, які забезпечують 

її існування. 

3. Головні етапи використання речовини та енергії в екосистемах. 

Ланцюги живлення. 

4. Головні екосистеми світу та їх характеристика. 

 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 

 

Знати: 

 поняття „біогеоценоз” та „екосистема”; 

 складові компоненти екосистеми; 

 трофічну, просторову, структуру біогеоценозу;  

 основні екосистеми світу. 
 

Вміти: 

 дати наукове визначення термінам „екосистема” та „біогеоценоз”; 

 навести приклади трофічних ланцюгів, що є у відомих Вам екосистемах; 

 виявити видовий склад біоценозу; 

 пояснити причини видової різноманітності екосистем Українських 

Карпат. 
 

Рекомендована література: 
 

1. Білявський Т.А. Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К. : 

Либідь, 1995. 368 с. 

2. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

3. Козенс Д. Введение в лесную экологию.  М.: Лесная промышленность, 1982. 

4. Конспект лекцій з курсу “Екологія та охорона природи”. К: НМК ВО, 

1990. 89 с. 

5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 1999. 320 с. 

6. Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та 

відповіді : навч. посібник. – Львів : Еней, 2004. 216 с. 
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7. Назарук М.М. Соціоекологія. Словник−довідник. – Львів, 1998. 172 с. 

8. Новиков Г.А. Основы общей экологии и охраны природы. Л.: 1979. 

С. 34−225. 

9. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. 

посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. 238 с. 
 

На допомогу студенту 
 

Біотоп (від грецьк. “βιος”− життя і “τοπος”– місце) − ділянка земної 

поверхні (суходолу або водойми) з однотипними абіотичними умовами 

існування (рельєф, ґрунт, мікроклімат, умови зволоження), що її займає певне 

угруповання організмів (біоценоз). Для кожного біотопу характерний 

специфічний комплекс умов, який визначає видовий склад організмів та 

особливості їх існування, а сам змінюється під впливом біоценозу. Біотоп є 

неорганічним компонентом біоценозу. Подібні біотопи об’єднують у біохори, а 

подібні біохори − у біоцикли. 

Біохори − група подібних біотопів, а біоцикли − найвища одиниця 

розчленування земної поверхні. Розрізняють три біоцикли − море, суша, 

внутрішні водойми. Біотопи піщаних, глинистих, кам’янистих пустель 

об’єднують у біохори пустель. 

Сукупність рослинних і тваринних організмів, а також мікроорганізмів, 

які населяють певний біотоп, називають біоценозом. Біоценоз − це динамічна, 

здатна до внутрішньої регуляції, система. В біоценозі виділяють фітоценоз, 

зооценоз, мікробоценоз. 

Біогеоценоз −історично сформований взаємозумовлений комплекс живих 

і неживих компонентів певної ділянки земної поверхні, пов’язаних між собою 

обміном речовин та енергії. За визначенням В.М. Сукачова лісовий біогеоценоз 

−будь−яка ділянка лісу, яка протягом певного часу однорідна за складом, 

структурою і властивостями складових її компонентів і зв’язками між ними, 

тобто однорідна за рослинним, тваринним світом і мікроорганізмами, 

однорідна за поверхнею гірських порід, гідрологічними, мікрокліматичними і 

ґрунтовими умовами, і за зв’язками між ними. Характерний однаковий тип 

обміну речовин і енергії між її компонентами та іншими явищами природи. 

Екосистема − поняття близьке до біогеоценозу, але більш загальне (його 

частіше вживають англомовні вчені). Це сукупність живих істот, пов’язаних 

між собою трофічними зв’язками, і неживих компонентів їх середовища, які 

залучаються ними в процесі взаємного обміну речовин та енергії. 

Фітоценоз (гр. τοπος−рослина  іκοινός−загальний) −історично складена 

сукупність видів рослин, що існує на території з більш−менш однотипними 

кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами. Характеризується певним 

видовим складом, структурою та взаємодією рослин між собою і зовнішнім 

середовищем. 

Зооценоз − сукупність тварин, що входить до складу біоценозу.Процес 

формування біоценозу супроводжується переважно заселенням у нього 

організмів, що приводить за собою становлення особливих ланцюгів живлення, 

в які входять тварини як певна ланка. Взаємне пристосування видів один до 

одного у специфічних умовах біоценозу, що розвивається, формує популяції 
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тварин, які представляють собою конкретні форми існування їх видів і, 

відповідно, вони входять у ланцюги живлення. Щоб визначити роль тварин у 

розвитку біоценозу необхідно (за В.М. Сукачовим): 

— визначити видовий склад тваринного світу і його чисельність (з 

врахуванням розподілу в просторі і часі); 

— виявити взаємодію тварин з рослинами, мікроорганізмів один з одним і 

з абіотичними компонентами. 

Мікробоценоз. Для розкриття природних законів розвитку біоценозу 

важливе значення відіграє пізнання процесів, які здійснюються 

мікроорганізмами і чинниками, які формують мікрофлору. Для вияснення ролі 

мікроорганізмів у біоценозі необхідно розкрити всі лінії взаємозв’язків 

мікрофлори з останніми компонентами, що утворюють біоценоз. 

У межах біоценозу є різноманітні угруповання. Серед них одним з 

найважливіших є консорція. Консорція − (лат. consortium− співучасть, 

спільність) − група видів тварин і рослин, пов’язаних харчовими та топічними 

зв’язками з окремими особинами популяції будь−якого виду рослин чи тварин.  

Біом −сукупність різних груп організмів і середовища, їх існування у 

певній ландшафтно−географічній зоні (наприклад, зона мішаних лісів, тайга, 

пустині). Для кожного біому характерний певний різновид рослинності 

(наприклад, для степу − злаки), його часто розуміють як великий системний 

підрозділ в межах географічної зони (савани, тропічні ліси). 
 

Практичні завдання 
 

1. Поясніть як взаємодіють складові біоценозу. 

2. Наведіть приклади, як залежить рослинність від стану грунтів, атмосфери, 

тваринного світу і мікроорганізмів. 

3. Як впливає опад і лісова підстилка на енергетичний стан у біогеоценозі? 

4. Чи впливає вода, як важливий екологічний чинник, на розвиток 

біогеоценозу? 

5. У чому полягає різниця між поняттями “екосистема” та “біогеоценоз”? 

6. Що таке екологічна піраміда? 

7. Які екосистеми Земної кулі Ви знаєте? 

8. Чи однакова біопродукція різних екосистем та в чому причини різниці рівня 

біопродукції? 

9. Охарактеризуйте основні етапи використання речовин та енергії в 

екосистемах. 

10. Назвіть основні складові частини біогеоценозу? 

11. Що таке біотоп, зооценоз, фітоценоз, мікробоценоз? 

12. Наведіть приклади консорції, біому, біохори, біоциклу 

 

Тести: 

Продуценти – це 

1. організми, головним чином бактерії, які в процесі життєдіяльності 

перетворюють органічні залишки на неорганічні речовини. 
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2. організми, які синтезують органічну речовину з неорганічних сполук, 

використовуючи енергію Сонця або енергію, що вивільняється в хімічних 

реакціях (за допомогою хемосинтезу). 

3. організми, що живляться органічною речовиною, трансформуючи її в інші 

форми. Це всі тварини, частина мікроорганізмів та комахоїдні рослини. 
 

Консументи – це 

1. організми, головним чином бактерії, які в процесі життєдіяльності 

перетворюють органічні залишки у неорганічні речовини. 

2. організми, які синтезують органічну речовину з неорганічних сполук, 

використовуючи енергію Сонця або енергію, що вивільняється в хімічних 

реакціях (за допомогою хемосинтезу). 

3. організми, що живляться органічною речовиною, трансформуючи її в інші 

форми. Це всі тварини, частина мікроорганізмів та комахоїдні рослини. 
 

Редуценти – це 

1. організми, головним чином бактерії, які в процесі життєдіяльності 

перетворюють органічні залишки у неорганічні речовини. 

2. організми, які синтезують органічну речовину з неорганічних сполук, 

використовуючи енергію Сонця або енергію, що вивільняється в хімічних 

реакціях (за допомогою хемосинтезу). 

3. організми, що живляться органічною речовиною, трансформуючи її в інші 

форми. Це всі тварини, частина мікроорганізмів та комахоїдні рослини. 

 

Фітоценоз – це 

1. сукупність рослинних організмів на відносно однорідній ділянці, які 

перебувають у складних взаємовідносинах між собою, з тваринами і довкіллям. 

2. сукупність тварин, що спільно проживають за певних умов, складова частина 

біоценозу. 

3. мікроорганізми, що спільно проживають на певній території. 

 

Екотип – це 

1. зовнішні умови між двома екотипами, на якій “накладаються” одна на одну 

умови екотипів, які межують; 

2. сукупність особин певного виду, для яких характерна успадкована 

пристосованість до певних екологічних умов існування. 

3. зовнішні умови, в яких перебувають угруповання організмів. 

4. простір з відносно однорідними умовами, заселений певними угрупованнями 

організмів. 
 

Екотон – це 

1. зовнішні умови між двома екотипами, на якій “накладаються” одна на одну 

умови екотипів, які межують. 

2. сукупність особин певного виду, для яких характерна успадкована 

пристосованість до певних екологічних умов існування. 

3. зовнішні умови, в яких перебувають угруповання організмів. 
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4. простір з відносно однорідними умовами заселений певними угрупованнями 

організмів. 
 

Біотоп – це 

1. зовнішні умови між двома екотипами, на якій “накладаються” одна на одну 

умови екотипів, які межують. 

2. сукупність особин певного виду, для яких характерна успадкована 

пристосованість до певних екологічних умов існування. 

3. зовнішні умови, в яких перебувають угруповання організмів. 

4. простір з відносно однорідними умовами, заселений певними угрупованнями 

організмів. 

 

Екосистема – це 

1. газова оболонка, що оточує Землю і обертається разом з нею під дією сили 

тяжіння. 

2. сукупність природних умов, у котрих відбувається діяльність якогось 

суб’єкта (рослин, тварин чи угруповання). 

3. сукупність історично сформованих живих організмів (тварин, рослин, 

мікроорганізмів), які взаємодіють між собою і з’єднані єдиною системою 

колообігу енергії та речовин. 
 

Біологічний кругообіг речовин – це 

1. послідовність груп організмів, кожна з яких (ланка живлення) є їжею для 

наступної ланки, тобто пов’язана відношенням їжа−споживач (хижак−жертва, 

паразит−хазяїн та ін.); 

2. безперервно повторюваний під впливом енергії Сонця процес 

взаємозв’язаного переміщення речовин у природі, який має більш чи менш 

циклічний характер; 

3. кругообіг хімічних речовин із неорганічної природи через рослинні і 

тваринні організми в неорганічне середовище. 
 

Інтродукція – це 

1. відтворення особин у процесі розмноження. 

2. переселення окремих видів тварин і рослин за межі природного ареалу і його 

адаптація до нового середовища проживання. 

3. переселення рослин у місця, де вид раніше був поширений, а потім зник, як 

правило, з вини людини. 

 

Репродукція – це 

1. відтворення особин у процесі розмноження. 

2. переселення окремих видів тварин і рослин за межі природного ареалу і його 

адаптація до нового середовища проживання. 

3. переселення рослин у місця, де вид раніше був поширений, а потім зник, як 

правило, з вини людини. 
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Семінарське заняття №6 
 

Тема: БІОСФЕРА ЯК ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА 
 

Мета роботи. Розглянути вчення про біосферу як глобальну екосистему, 

роль живої речовини в її функціонуванні, значення цього вчення для організації 

природоохоронної діяльності. 

Основні поняття: біосфера, ноосфера, жива речовина, самозародження 

життя, кругообіг речовин в біосфері, комплексний підхід у пізнанні біосфери. 
 

План 

1. Поняття про біосферу. Структура та розподіл життя у біосфері. 

2. Жива речовина. Геохімічна робота живої речовини. 

3. Стабільність та управління біосферою. Ноосфера − якісно новий етап 

розвитку біосфери і завдання глобального екологічного моніторингу. 

4. Вчення В. Вернадського про живу речовину, її появу та роль в еволюції 

біосфери. 

5. Значення вчення В. Вернадського для становлення сучасної біосферної 

концепції і формування системи природоохоронних наук. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 визначення понять біосфера, ноосфера, походження й еволюцію 

біосфери; 

 структурні частини біосфери; 

 властивості живої речовини; 
 

Вміти: 

 з’ясувати, у чому полягає важливість наявності біосфери для живих 

організмів; 

 пояснити важливість наявності біорізноманіття на планеті Земля; 

 пояснити як вплинула діяльність В. Вернадського на розвиток екології. 
 

Рекомендована література: 

 

1. Биосфера. Экология. Охрана природы: справоч. пособие / Сытник К.М., 

Брайон А.В., Гордецкий А. В. К.: Наукова думка, 1987. 523 c. 

2. Вернадский В.И. Жизнь и деятельность на Украине / Сытник К.М., 

Анапович Е.М., Стойко С.М. К.: Наукова думка, 1988. 368 с. 

3. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів, 1997. 256 с. 

4. Кравченко В.С. Обрії ноосфери. К., 1991. 

5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 1999.  320 с. 

6. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: навч. посіб.у 2 кн. К.: Заповіт, 1996. 
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На допомогу студенту 
 

Поняття про біосферу 
 

Біосфера − область існування живих організмів на Землі. До визначення 

поняття “біосфера” (від грецького bios− життя і sphairo− сфера, куля) близько 

підійшов видатний французький біолог Жан−Батіст Ламарк (1802). Але сам 

термін “біосфера” вперше застосував австрійський геолог Е. Зюсс (1875). Він 

виділив біосферу як окрему оболонку Землі, охоплену життям, яка включає 

частини атмосфери, гідросфери й літосфери.Межі біосфери співпадають з 

межами поширення живих організмів. 

Сукупність усіх живих організмів, які населяють біосферу, називають 

біостромою. 

Будучи найбільшою цілісною глобальною екосистемою, біосфера має 

низку характерних рис, які виділяють її серед інших біотичних систем. Це 

унікальність (незамінність і неповторність); практично безмежна тривалість 

існування; наявність величезних запасів генетичної інформації і вільної енергії; 

наявність досконалих механізмів самозахисту від руйнівного впливу космічних 

і планетарних факторів; величезне різноманіття підпорядкованих їй біологічних 

систем − організмів, видів, екосистем. 

Структурна організація тіл у біосфері (крім рідкої, твердої й газоподібної 

фаз) цілком особлива − біологічна, в якій суміщаються неживі та живі 

біологічні структури. Життя в біосфері виконує найважливішу функцію 

організації навколишньої речовини, роблячи її активною. 

Володимир Іванович Вернадський (1863−1945) − видатний український 

натураліст і філософ, який багато зробив для відродження України, її культури і 

науки. Він був першим президентом Всеукраїнської Академії Наук, 

організатором Національної книгозбірні України. В. Вернадський був у числі 

перших, хто сприймав Землю як єдиний живий організм, в якому, на перший 

погляд, зовсім різні процеси у трьох зовнішніх сферах Землі − літосфері, 

гідросфері і атмосфері − тісно пов’язані між собою. 

В.Вернадський один з перших усвідомив величезний перетворюючий 

вплив живих організмів на всі три зовнішні оболонки Землі в планетарному 

масштабі, тісну взаємодію і взаємозалежність усіх форм життя. Це дало йому 

поштовх до створення всеохоплюючої теорії біосфери, тобто тієї частини 

зовнішніх оболонок нашої планети, яка безпосередньо пов’язана з існуванням 

життя на Землі. В.І. Вернадський (1934) дав таке визначення біосфери: 

“біосфера являє собою оболонку життя − область існування живої речовини”. 

В.Вернадський особливо виділив перетворюючий вплив на Землю однієї з 

форм життя − людини через її розумну діяльність і передбачив швидке 

зростання глибини і масштабів цього впливу. Природні об’єкти, які вже зазнали 

впливу людської діяльності, він відносив до “ноосфери”− тобто до “сфери 

розуму”, і передбачав, що ноосфера буде швидко розширюватися, охоплюючи 

все більшу частину Землі − від глибоких її надр до найвищих шарів атмосфери. 

У золотий фонд світової науки увійшла робота В.І. Вернадського 

“Декілька слів про ноосферу”, яка з’явилася в 1944 році. Тут у 

концентрованому вигляді викладене його бачення еволюційно−історичного 
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процесу, перспектив майбуття людства як космічного феномена. Головна ідея 

роботи: під впливом розвитку науки й пізнання ноосфера має стати цариною 

розуму, де панують закони мудрості й гармонії.  

Зародки теорії біосфери і усвідомлення взаємозв’язку багатьох процесів у 

зовнішніх оболонках Землі були вже в роботах попередників. Але таку цілісну 

й завершену систему уявлень про “космізм життя” В.І. Вернадський 

сформулював у своїх творах уперше в історії людства. 

Відомий французький філософ П’єр Шарден назвав ноосферу оболонкою 

людських думок на Землі. За уявленнями мислителя, розум нагадував полум’я, 

в якому безпосередньо нагрівається земна куля, і воно поступово охоплює 

Землю. Філософом прослідковувався довгий шлях біологічного розвитку, 

вершиною якої стало створення людини. 

Крім того, як зауважує Шарден, Земля може здригнутися і просто 

щезнути з−під людських ніг. І це справді так, оскільки людська окрема воля 

може просто відмовитися від завдання слідувати все далі по дорозі єднання. На 

відміну розуміння Шардена про ноосферу, Вернадський намагається вкласти в 

це поняття зовсім інший принципіальний сенс. 

Тому на його думку, ноосферою варто вважати матеріальну оболонку 

нашої планети, яка має здатність змінюватися під впливом людей, діяльність 

яких преображає Землю, і вони можуть визнаватися як міцна геологічна сила. 

Геологічна сила здатна за допомогою думки і праці перелаштовувати 

біосферу тільки в інтересах вільно мислячого людства, що складає єдине ціле з 

нею. Поступово ідея ноосфери почала захоплювати уми видатних всьому світу 

науковців, що підтверджується значущістю та глобальним характером. 

Щодо поняття “ноосфера” екологи мають своє розуміння. Під нею 

розуміють комплекс вирішення проблем, що спрямовані на еволюцію біосфери. 

Торкаючись питання ноосфери, необхідно підкреслити ще одну важливу річ у 

вченні професора Вернадського. Вченням підтверджується необхідність 

цілеспрямованої еволюції біосфери, не лише підпорядкованим забезпеченням 

подальшого цивілізаційного розвитку, а й зміною самого суспільства, його 

природи та організації, які б допомогли створити гармонійність у природньому 

і суспільному розвитку. 

Звідси ж випливає, що ноосфера є унікальною єдністю людства, його 

виробництва та природи, які повинні оновитися і скеровуватися вищим 

людським інтелектом. Тому останній із них гарантує всебічний розвиток 

людства за допомоги соціальних законів та природно історичних 

закономірностей. 

Професором Вернадським зазначається: виникнення ноосфери як 

невід’ємної частини біосфери є природнім явищем, проте більш глибоким і 

міцним в основі, аніж уся історія людства. Ноосфера для людства є ніщо інше 

як геологічний феномен на нашій планеті. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Що таке жива речовина?  

2. Які сутнісні характеристики визначають феномен біосфери Землі? 

3. Охарактеризуйте основні межі вертикальної будови біосфери? 

4. Які речовини входять до складу біосфери? 

5. Коли виникла біосфера Землі? 

6. Наведіть докази цілісності біосфери. 

7. Ваше тлумачення поняття “ноосфера”, його основні ознаки. 

8. Як розумів поняття “ноосфера” Тейяр де Шарден? 

 

Тести: 

Автором праці “Декілька слів про ноосферу” є 

1. Д. Чижевський.      2. С. Подолинський.              3. В. Вернадський. 
 

Ноосфера – це 

1. географічна оболонка. 

2. сфера взаємодії природи і суспільства. 

3. сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна діяльність 

людини виступає основним чинником. 
 

Бентос – це 

1. сукупність фізичних і хімічних властивостей ґрунту, що впливають на життя 

й поширення в ньому живих організмів. 

2. сукупність організмів, що населяють дно водойм. 

3. здатність живого організму пристосовуватися до змін умов середовища. 
 

Ресурси мінеральні – це 

1. об’єкти та явища природного й антропогенного походження, що їх 

використовують для туризму, лікування, відпочинку. 

2. джерела одержання потрібних людям матеріальних благ, що містяться в 

об’єктах живої і неживої природи. 

3. сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, які можуть 

бути використані за сучасного рівня розвитку продуктивних сил. 
 

Ресурси рекреаційні – це 

1. об’єкти та явища природного й антропогенного походження, що їх 

використовують для туризму, лікування, відпочинку. 

2. джерела одержання потрібних людям матеріальних благ, що містяться в 

об’єктах живої і неживої природи. 

3. сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, які можуть 

бути використані за сучасного рівня розвитку продуктивних сил. 
 

Ендеміки – це 

1. рослини та тварини, які не відносяться до місцевої флори та фауни, а завезені 

із місць з іншими кліматичними умовами; 

2. вид, рід, родина рослин або тварин, які зустрічаються тільки на певній 

території; 
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3. вид або угруповання, раніше в геологічній історії широко поширені, а тепер 

займають невеликі території. 
 

Екзоти – це 

1. рослини та тварини, які не відносяться до місцевої флори та фауни, а завезені 

з місць із іншими кліматичними умовами. 

2. вид, рід, родина рослин або тварин, які зустрічаються тільки на певній 

території. 

3. вид або угруповання, раніше в геологічній історії широко поширені, а тепер 

займають невеликі території. 
 

Релікти – це 

1. рослини та тварини, які не відносяться до місцевої флори та фауни, а завезені 

з місць із іншими кліматичними умовами. 

2. вид, рід, родина рослин або тварин, які зустрічаються тільки на певній 

території. 

3. вид або угруповання, раніше в геологічній історії широко поширені, а тепер 

займають невеликі території. 
 

Біоіндикатор – це 

1. спрощення будови й функцій організмів унаслідок зміни умов життя. 

2. група особин одного виду або угруповання, за наявністю, станом і 

поведінкою яких визначають зміни у середовищі. 

3. переважаючі в фітоценозах види рослин із сильно вираженою середовище 

утворювальною здатністю. 

 

Едифікатор: 

1. спрощення будови й функцій організмів внаслідок зміни умов життя; 

2. група особин одного виду або угруповання за наявністю, станом і 

поведінкою яких визначають зміни у середовищі; 

3. переважаючі в фітоценозах види рослин із сильно вираженою середовище 

утворюючою здатністю. 

 

Орнітофауна – це 

1. види з високим рівнем пристосованості до змін довкілля. 

2. види з малою пристосованістю до змін середовища. 

3. сукупність птахів, що населяють певну територію або проживали на цій 

території за будь−який відрізок часу. 
 

Фауна – це 

1. історично сформована сукупність видів рослин певної території чи ділянок 

території; 

2. сукупність усіх видів тварин, що історично сформувалися в певному 

зоогеографічному районі суходолу чи акваторії, чи на всій Земній кулі. 

3. сукупність особин, які утворюють популяції, що характеризуються 

спільними ознаками, вільно схрещуються між собою та мають спільний ареал. 
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Семінарське заняття №7 
 

Тема: МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ОБСЯГУ ЗАБРУДНЕННЯ 

 

Мета роботи: з’ясувати зміст поняття забруднення, його види і способи 

вимірювання та показати способи його зменшення. 

Основні поняття: забруднення і його види, забрудники і забруднювачі, 

джерела, ГДК, ГДВ, ГДН, СЗЗ 
 

План: 

1. Поняття і види забруднення. Забруднювачі і забрудники довкілля.  

2. Характеристика основних джерел забруднення довкілля. 

3. Класифікація видів забруднення. 

4. Методи визначення якості та обсягу забруднень. 

5. Шумове, вібраційне та електромагнітне, радіаційне забруднення. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 основні поняття та суть антропогенного впливу на довкілля.  

 як поділяють забруднення за походженням. 

 екологічні нормативи та їх вплив на якість довкілля. 

 основні форми впливу антропічного забруднення на довкілля. 

 

Вміти: 

 характеризувати основні джерела антропічного забруднення довкілля. 

 давати характеристику забруднення довкілля за походженням, за часом 

взаємодії з природним середовищем, за способом впливу. 

 використовувати на практиці основні екологічні нормативи. 

 давати екологічну оцінку основним видам забруднення. 
 

Рекомендована література: 
 

1. Білявський Т.А., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.:Либідь, 

1995. 368 с. 

2. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Львів : “Новий Світ – 2000”. “Магнолія плюс”, 2003. 296 с. 

3. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

4. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ, 1999. 320 с. 

5. Назарук М.М. Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді : 

навч. посібник. Львів : Еней, 2004. 216 с. 

6. Назарук М.М. Соціоекологія. Словник−довідник. Львів, 1998. 172 с. 

7. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. 

посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. 238 с. 
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На допомогу студенту: 

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в 

біосферу будь−яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії 

(теплоти, звуку, радіоактивності і т. п.) у кількостях, що шкідливо впливають на 

людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом 

Безпосередньо об’єктами забруднення (акцепторами забруднених 

речовин) є основні компоненти екотопу (місце існування біотичного 

угруповання): атмосфера, вода, ґрунт. Опосередкованими об’єктами 

забруднення (жертвами забруднення) є складові біогеоценозу: рослини, 

тварини, гриби, мікроорганізми. 

Втручання людини в природні процеси в біосфері, котре викликає 

небажані для екосистем антропогенні зміни, можна згрупувати за такими 

видами забруднень: 

 інгредієнтне забруднення − забруднення сукупністю речовин, кількісно 

або якісно ворожих природним біогеоценозам (інгредієнт − складова частина 

складної сполуки або суміші); 

 параметричне забруднення пов’язане зі зміною якісних параметрів 

навколишнього середовища (параметр навколишнього середовища − одна з 

його властивостей, наприклад, рівень шуму, радіації, освітленості); 

 біоценотичне забруднення полягає у впливі на склад та структуру 

популяції живих організмів; 

 стаціально−деструкційне забруднення (стація − місце існування 

популяції, деструкція − руйнування) викликає зміну ландшафтів та екологічних 

систем в процесі природокористування. 

Джерела забруднення дуже різноманітні: серед них не тільки промислові 

підприємства і паливно−енергетичний комплекс, але і побутові відходи, 

відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина 

цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту корисних продуцентів і 

консументів від шкідників, хвороб і бур’янів. 

Серед інгредієнтів забруднення − тисячі хімічних сполук, особливо важкі 

метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі. Різні джерела викидів можуть 

бути однаковими за складом і характером забруднюючих речовин.Так 

вуглеводні надходять у атмосферу і при спалюванні палива, і від 

нафтопереробної промисловості, і від газовидобувної промисловості. 

Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також багаточисельні види 

відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери. Біосфера 

забруднюється твердими відходами, газовими викидами і стічними водами 

металургійних, металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди 

завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно−паперової, харчової, 

деревообробної, нафтохімічної промисловості. 

Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери 

міст і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними 

вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень викликало 

майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і нафтопродуктами. 

Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту 

рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних 
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водах, забрудненню біогенними елементами водойм, водотоків і 

сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т. п.). При гірських 

розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн різноманітних, 

найчастіше фітотоксичних гірських порід, що утворюють терикони і відвали, 

що пилять і горять. 

В процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також 

утворюються величезні кількості твердих відходів (недогарок, шлаки, золи і т. 

п.), що складуються на великих площах, вчиняючи негативний вплив на 

атмосферу, поверхневі і підземні води, ґрунтовий покров (пилування, виділення 

газів і т. п.). 

Прийнято розрізняти антропогенні забруднювачі, які можуть руйнуватись 

біологічними процесами та ті, що не піддаються руйнуванню. Перші надходять 

до природних кругообігів речовин і тому швидко зникають або піддаються 

руйнуванню біологічними агентами. Другі не включаються до природних 

кругообігів речовин, а тому руйнуються організмами у харчових ланцюгах. 

Забруднення довкілля поділяють на природні, які викликані якими−небудь 

природними, часто катастрофічними, причинами (виверження вулканів, селеві 

потоки тощо), і антропічними, які виникають у результаті діяльності людини. 

Для з’ясування, ступеня забруднення довкілля та впливу забруднювача 

(полютанта, токсиканта) на біоту й здоров’я людини, оцінки шкідливості 

забруднювачів і міри їхньої небезпечності, проведення екологічних експертиз 

довкілля в межах районів, регіонів чи окремих об’єктів Сьогодні в усьому світі 

використовують такі поняття, як гранично допустимі концентрації (ГДК) 

шкідливих речовин, гранично допустимі викиди (ГДВ) і скиди (ГДС), гранично 

допустимі екологічні навантаження (ГДН), санітарно−захисні зони (СЗЗ) та ін. 

Гранично допустимі концентрації визначаються головними санітарними 

інспекціями в законодавчому порядку або рекомендуються відповідними 

установами, комісіями на підставі результатів складних комплексних наукових 

досліджень, лабораторних експериментів, а також відомостей, добутих під час і 

після різних аварій і катастроф на виробництвах, воєн, стихійних лих, із 

використанням матеріалів тривалих медичних спостережень на шкідливих 

підприємствах. 

Інтенсивний розвиток електроніки й радіотехніки призвів до забруднення 

природного середовища електромагнітними випромінюваннями. Головне їхнє 

джерело − радіо−, телевізійні й радіолокаційні станції та центри, високовольтні 

лінії електропередач і підстанції, електротранспорт, телевізори й комп’ютери 

(особливо − телевізійні зали, студії, комп’ютерні центри, де зосереджено багато 

цієї техніки). 

Останніми роками в країнах, де дуже широко використовується теле− й 

комп’ютерна техніка, помітно зросла захворюваність осіб, які протягом 

тривалого часу працювали з нею. Тому переглядаються й стають жорсткішими 

нормативи режиму роботи, застосовуються спеціальні захисні екрани, сітки 

тощо. Та, незважаючи на це, виявляється дедалі більше даних про різні 

негативні дії комп’ютерів на здоров’я людини, які необхідно вивчати, 

нормувати і обов’язково враховувати в майбутньому. Зокрема, персональні 

ЕОМ і відеотермінали − це джерела м’якого рентгенівського, 
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ультрафіолетового, інфрачервоного, електромагнітного випромінювань. Крім 

того, ЕОМ − джерело утворення магнітних полів і, в разі тривалої роботи, − 

значної іонізації повітря. 
 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Що таке забруднення? Які види забруднення Ви знаєте? 

2. Охарактеризуйте основні джерела забруднення довкілля. 

3. Що таке механічне забруднення? 

4. В чому суть понять ГДК, ГДВ, СЗЗ? 

5. Хто контролює основні екологічні нормативи в Україні? 
 

Тести: 

Токсичність – це 

1. властивість деяких хімічних елементів, сполук і біологічних речовин згубно 

впливати на живі організми. 

2. використання енергії і речовини, вилучення корисних компонентів з 

побутових і промислових відходів, стічних вод, викидів в атмосферу. 

3. природне знешкодження забруднення в середовищі (воді, ґрунті) в результаті 

фізичних, хімічних і біологічних процесів. 
 

Утилізація – це 

1. властивість деяких хімічних елементів, сполук і біологічних речовин згубно 

впливати на живі організми; 

2. використання енергії і речовини, вилучення корисних компонентів із 

побутових і промислових відходів, стічних вод, викидів у атмосферу. 

3. природне знешкодження забруднення в середовищі (воді, ґрунті) внаслідок 

фізичних, хімічних і біологічних процесів. 
 

Самоочищення – це 

1. властивість деяких хімічних елементів, сполук і біологічних речовин згубно 

впливати на живі організми. 

2. використання енергії і речовини, вилучення корисних компонентів із 

побутових і промислових відходів, стічних вод, викидів в атмосферу. 

3. природне знешкодження забруднення в середовищі (воді, ґрунті) внаслідок 

фізичних, хімічних і біологічних процесів. 
 

Безвідходне виробництво – це 

1. організація і технологія виробництва, при якій відходи доведені до мінімуму 

чи повністю перероблені на вторинну сировину. 

2. не використовувані безпосередньо в місцях їх утворення відходи 

виробництва, побуту, транспорту та ін., які можуть бути реально або 

потенційно використані як речовина в інших галузях господарства. 

3. відходи промислового виробництва, які забруднюють довкілля. 
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ГДК – це  

1. кількість полютантів у природному середовищі, яка не знижує 

працездатності та самопочуття людини, не шкодить її здоров’ю, а також не 

спричинює небажаних наслідків у нащадків. 

2. кількість шкідливих речовин, яку не можна перевищувати під час викиду в 

повітря за одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів повітря не була 

вищою від ГДК. 

3. привнесення в природно−антропогенне середовище, виникнення в ньому 

нових, не характерних для середовища агентів; 

4. чітко визначений діапазон параметрів середовища, який є оптимальним з 

погляду життєдіяльності людини. 
 

ГДВ – це  

1. кількість полютантів у природному середовищі, яка не знижує 

працездатності та самопочуття людини, не шкодить її здоров’ю, а також не 

спричиняє небажаних наслідків у нащадків. 

2. кількість шкідливих речовин, яку не можна перевищувати під час викиду в 

повітря за одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів повітря не була 

вищою від ГДК. 

3. привнесення в природно−антропогенне середовище, виникнення в ньому 

нових, не характерних для середовища агентів. 

4. чітко визначений діапазон параметрів середовища, який є оптимальним з 

погляду життєдіяльності людини. 
 

Забруднення – це 

1. кількість полютантів у природному середовищі, яка не знижує 

працездатності та самопочуття людини, не шкодить її здоров’ю, а також не 

спричиняє небажаних наслідків у нащадків. 

2. кількість шкідливих речовин, яку не можна перевищувати під час викиду в 

повітря за одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів повітря не була 

вищою від ГДК. 

3. привнесення в природно−антропогенне середовище, виникнення в ньому 

нових, не характерних для середовища агентів. 

4. чітко визначений діапазон параметрів середовища, який є оптимальним з 

точки зору життєдіяльності людини. 
 

Гігієнічний норматив – це 

1. кількість полютантів у природному середовищі, яка не знижує 

працездатності та самопочуття людини, не шкодить її здоров’ю, а також не 

спричиняє небажаних наслідків у нащадків. 

2. кількість шкідливих речовин, яку не можна перевищувати під час викиду в 

повітря за одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів повітря не була 

вищою від ГДК. 

3. привнесення в природно−антропогенне середовище, виникнення в ньому 

нових, не характерних для середовища агентів. 

4. чітко визначений діапазон параметрів середовища, який є оптимальним з 

точки зору життєдіяльності людини. 
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Семінарське заняття №8 
 

Тема: ЮРИДИЧНЕ ПРАВО ТА ЙОГО РОЛЬ В ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ 
 

Мета роботи: ознайомитися з головними законодавчими актами 

України в галузі охорони довкілля та природозаповідної справи 

Основні поняття: Екологічне право. Система екологічного 

законодавства, екологічні права громадян України, Червона та Зелена книга, 

об’єкт ПЗФ. 

План: 

1. Сутність екологічного права. Основні джерела та система екологічного права 

в Україні. 

2. Екологічні права і обов’язки громадян України. 

3. Основні положення Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища”. 

4. Закон України „Про природно−заповідний фонд України”. 

5. Червона і Зелена книга України 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 нормативно−правові акти, що регулюють відносини суспільства та 

природи в Україні; 

 права та обов’язки громадян України щодо охорони довкілля; 

 як здійснюється управління в галузі охорони довкілля; 

 основні категорії та об’єкти, що належать до природно−заповідного 

фонду України. 
 

Вміти: 

 характеризувати законодавство, яке регулює використання природних 

ресурсів; 

 давати характеристику природним територіям та об’єктам, що підлягають 

особливій охороні; 

 пояснити суть юридичної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства; 
 

Рекомендована література: 

1. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Львів : “Новий Світ – 2000”. “Магнолія плюс”, 2003. 296 с. 

2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 

25 червня 1991р. №1264-ХІІ. 

3. Злобін Ю.А. Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. – Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

4. Назарук М.М. Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді 

: навч. посібник. Львів : Еней, 2004. 216 с. 

5. Назарук М.М. Соціоекологія. Словник−довідник. Львів, 1998. 172 с. 
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6. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. 

посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. 238 с. 

7. Основи екології та соціоекології / під ред. М.М. Назарука. Львів, 1998. 
 

На допомогу студенту: 
 

Екологічне право – комплекснагалузь права, яка регулює суспільні 

екологічні відносини з метою охоронижиттяі здоров’ягромадян,захистуїхніх 

екологічнихправісвобод, раціональногоприродокористуванняі забезпечення 

якостідовкілляв інтересах всього суспільства. 

Предмет екологічного права − суспільні відносини, що виникають між 

суб’єктами з приводу забезпеченняекологічної безпеки, приналежності, 

використання, відновленняприродних ресурсів, охорони, а в певних випадках 

захисту людини,навколишнього природного середовищавід шкідливого впливу 

з метою попередження, запобігання, усунення його негативних наслідків й 

забезпеченняекологічної безпеки. Такі суспільні відносини розподіляють 

на:природоресурснітаприродоохоронні правовідносини. 
 

Джерела екологічного права 
 

Під джерелами екологічного права розуміють нормативно−правові акти, 

що містять еколого−правові норми, призначені для регулювання екологічних 

правовідносин. В Україні основними джерелами є законодавчі і підзаконні 

нормативні акти.Конституція України є Основним законом і виступає началом 

будь−якої нормотворчості, в тому числі й еколого−правової. Саме в 

Конституції України закладені загальновизнані принципи, на яких базується 

розвивається екологічне законодавство. У зв’язку з численними законодавчими 

актами, які регулюють екологічні відносини, а також залежно від видів 

відносин, урегульованих нормами екологічного права, законодавчі акти можна 

поділити на кілька груп: 

1. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоресурсні відносини. 

2. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоохоронні 

відносини. 

3. Законодавчі акти, що переважно регулюють екологічні відносини, 

пов’язані із здійсненням природоохоронних функцій уповноважених державних 

органів. 

До підзаконних нормативних актів належать Укази і розпорядження 

Президента України,постанови уряду, відомчі нормативні акти міністерств і 

відомств, акти органів місцевого самоврядування. 

Базу природоохоронних нормативно−правових актів доповнюють накази, 

інструкції, положення, правила, методики, які видаються на відомчому рівні 

галузевими міністерствами і відомствами, і затверджуються відповідними їх 

наказами. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

(1991) є найважливішим законом в сфері охорони природи і раціонального 

природокористування. Цей закон передбачає систему гарантій екологічної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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безпеки людини, вносить упорядкованість в систему управління в галузі 

природокористування. 

Загальні засади функціонування об’єктів ПЗФ України містяться у ЗУ“Про 

Природно-заповідний фонд України”, (1992 р.), що є центральним законом, що 

регулює питання, пов’язані із заповідною справою в Україні. У ньому 

визначено й структуру законодавства у сфері ПЗФ. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке екологічне право? Які нормативно−правові акти складають систему 

екологічного законодавства України? 

2. Якими екологічними правами та обов’язками наділені громадяни України 

щодо охорони довкілля? 

3. Які категорії належать до ПЗФ України? 

4. Що таке Червона та Зелена книга України? 

7. Назвіть природні території та ПЗФУкраїни. 
 

Тести: 

Як правильно називається закон України, що регулює відносини 

суспільства та природи в державі? 

1. Закон „Про охорону природи”. 2. Закон „Про охорону оточуючого 

середовища”. 3. Закон „Про охорону навколишнього природного середовища”. 

 

З якою метою видана Зелена книга України? 

1. з метою взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин; 

2. з метою взяття під охорону рідкісних та зникаючих ценозів; 

3. з метою збереження рідкісних видів флори і фауни. 

 

Надра є винятковою власністю 

1. трудових колективів. 2. держави. 3. територіальних громад. 4. народу 

України. 
 

Природними територіями і об’єктами ПЗФ є: 

1. ботанічні сади. 2. заказники. 3. зоологічні парки. 4. парки – пам’ятки 

садово−паркового мистецтва. 
 

Штучними територіями і об’єктами ПЗФ є: 

1. заповідники. 2. заказники. 3. ботанічні сади. 4. національні природні парки. 
 

Кому належить ідея створення Червоної книги? 

1. В. Вернадському.   2. П. Скотту.    3. Ю. Одуму. 
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Семінарське заняття № 9 
 

ТЕМА: СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ.  
 

Мета роботи: охарактеризувати головні екологічні проблеми України та 

можливі шляхи зменшення їхнього негативного впливу. 

Основні поняття:екологічна ситуація, розораність земель, газовий склад 

атмосфери, лісистість, водозабезпеченість та господарська освоєність території. 
 

План: 

1. Поняття екологічної ситуації на певній території. 

2. Види екологічних ситуацій. 

3. Економічна спадщина та її екологічні наслідки. 

4. Демографічна ситуація в Україні як індикатор стану довкілля. 

5. Сучасний стан природних ресурсів України. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 визначення поняття „екологічна ситуація”; 

 сучасний екологічний стан природних ресурсів України; 

 основні показники екологічного стану території. 
 

Вміти: 

 оцінити екологічний стан території; 

 характеризувати та аналізувати основні показники екологічного стану 

території; 

 зіставляти різноманітні показники екологічного стану та робити висновки. 
 

Рекомендована література: 

1. Білявський Т.А., Падун М.М., Фурдуй Р.С.Основи загальної екології. К. : Либідь, 

1995. 368 с. 

2. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Львів : “Новий Світ – 2000”. “Магнолія плюс”, 2003. 296 с. 

3. Збереження біорізноманіття України (Друга національна доповідь) – Київ. : 

Хімджест.  2003. 

4. Злобін Ю.А. Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. – Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

5. Кучерявий В.П. Екологія. Львів : Світ, 1999. 320 с. 

6. Микитюк О.М. Грицайчук В.В., Злотін О.З. Основи екології : навч. посібник. 

Харків : “ОВС”, 2004. 144 с. 

7. Назарук М.М. Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді : 

навч. посібник. Львів : Еней, 2004. 216 с. 

8. Назарук М.М. Соціоекологія. Словник−довідник. Львів, 1998. 172 с. 

9. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Україні у 2015 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсівУкраїни, 

ФОП Грінь Д.С. – 2017. – 308 с. 
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На допомогу студенту: 
 

Екологічна безпека будь−якої країни не може забезпечуватися лише 

природоохоронними заходами без урахування соціальних, політичних та 

демографічних проблем. Ці питання настільки взаємопов’язані, що вирішення 

кожного окремо потребує їх сукупного розгляду. В Україні, де велику частину 

території займають перетворені природні комплекси, всі техногенні та 

переважна більшість природних катастроф пов’язані, як правило, з негативними 

екологічними наслідками таких несприятливих процесів, як забруднення 

ґрунтів, повітря, погіршення якості води, збіднення біорізноманіття тощо, що 

зумовлює деградацію природного середовища загалом. У зв’язку з 

несприятливим навколишнім середовищем погіршується здоров’я суспільства. 

Тому екологічну безпеку України, як і території будь−якої держави, потрібно 

розглядати не тільки як необхідний елемент стійкого розвитку, а й як складову 

національної безпеки. 

Ситуація − це обставини, певна сукупність обставин. Проблема − це 

теоретичне або практичне питання, яке потребує дослідження і вирішення. Є 

спільне поняття − проблемна ситуація, тобто сукупність обставин, що 

потребують дослідження. Екологічною вона стає тоді, коли ґрунтується на 

використанні екологічного підходу, який передбачає дослідження 

навколишнього середовища через умови проживання живих організмів, у тому 

числі людини. У цьому разі середовище розглядається, як сукупність факторів 

існування населення. Отже, можна зробити висновок, що екологічна проблема 

− це невирішене завдання, а не процес. Вона не може бути негативною або 

позитивною, як ситуація, обстановка, стан. Якщо йдеться про проблемну 

екологічну ситуацію, то це конфліктна або кризова ситуація, яка утворюється 

не внаслідок екологічних проблем (як стверджують деякі автори), а у зв’язку зі 

станом компонентів геосистеми. Їх територіальні характеристики утворюють 

екологічні проблеми, а не навпаки. 

Отже, екологічна проблема − це який−небудь невивчений або недостатньо 

вивчений аспект взаємодії людини й навколишнього середовища, що потребує 

подальшого дослідження і вирішення. При цьому варто розглядати дві 

соціальні функції природного середовища: життєзабезпечення людства як 

частини живої природи і забезпечення виробництва необхідними природними 

ресурсами. На нашу думку, екологічна проблема − питання життєзабезпечення, 

а в конструктивному плані − проблема збереження і поліпшення середовища 

існування людей. Раціональне використання природних ресурсів виробництва є 

особливим питанням, яке також пов’язане з першою проблемою і потребує 

окремого розгляду. 

Складові навколишнього середовища (природні, економічні й соціальні) 

перебувають у певному екологічному стані, що в сукупності створює екологічні 

умови, часовий аспект яких відображається у вигляді екологічної ситуації 

(екоситуацїї), тобто зафіксованому на певний момент часу сукупному 

екологічному стані компонентів навколишнього середовища стосовно певного 

суб’єкта оцінювання (у цьому разі − населення) на конкретній території. У 

короткому часовому аспекті це властивість зовнішнього середовища існування 



 52 

людини, населення, суспільства, а з територіального погляду − ознака 

географічного середовища існування населення певного регіону. 

З метою оцінювання екологічних ситуацій рекомендується 

використовувати медико−географічні, соціально−економічні показники, 

показники екологічного стану повітряного і водного басейнів, біотичні, 

біохімічні та ландшафтні показники. 

Цікавим є те, що екологічну ситуацію не можна оцінювати справді глибоко 

в межах лише одного або навіть декількох типів територій. Тільки аналіз даних 

на всіх територіях (тобто в межах якогось збалансованого за просторовим 

сполученням регіону) дає змогу оцінити ситуацію в цілому, що пов’язано з дією 

ефекту компенсації. Наприклад, важлива площа лісів не лише в межах зеленої 

зони міста, а й за її межами, що знаходяться досить близько від міста. Стан 

міського середовища неможливо визначити, не розглядаючи місто у взаємодії з 

усіма територіями, які утворюють його екологічний простір. До нього належать 

не тільки приміські території, а й ті, що розташовані на великій відстані, 

особливо з боку переважаючих вітрів. 
 

 

Характеристика природно−ресурсного потенціалу України та її регіонів 
 

Мінерально−сировинні ресурси. Під мінеральними ресурсами розуміють 

сукупність різних видів корисних копалин, які можуть бути використані за 

сучасного рівня розвитку продуктивних сил. За характером використання 

мінеральні ресурси поділяються на групи: паливно−енергетичні, рудні й 

нерудні. На їх базі розвиваються такі важливі галузі промислового 

виробництва, як чорна і кольорова металургія, електроенергетика, 

машинобудування, хімічна промисловість та ін. 

У структурі паливних ресурсів України домінує кам’яне і буре вугілля, 

запаси якого становлять 45,7 млрд т і є цілком достатніми для забезпечення 

власних потреб. Основні запаси кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому і 

Львівсько−Волинському басейнах; бурого вугілля − переважно в 

Дніпровському басейні. 

В Україні виявлено 307 родовищ нафти і газу, які зосереджені переважно 

на північному сході країни, у Прикарпатті і Причорномор’ї. Початкові розвідані 

запаси становили понад 3,4 млрд т умовного палива. Ступінь виснаження 

розвідних запасів становить понад 60%. Водночас значним резервом є майже 5 

млрд т умовного палива ще не розвіданих запасів. За існуючими оцінками 

ресурси нафти і природного газу в Україні дозволяють збільшити їх видобуток 

майже вдвічі. Крім того, на Державному балансі запасів знаходиться 127 

родовищ метану вугільних родовищ. 

На території України розміщено понад 1,5 тис. родовищ торфу, що 

зосереджені переважно у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, 

Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій, Сумській та Львівській областях. 

Загальні запаси залізних руд України оцінюються в 27,4 млрд т, а 

прогнозовані − у 20 млрд т. Основні родовища зосереджені в Криворізькому та 

Кременчуцькому басейнах, Білозерському залізорудному районі та 
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Керченському. Країна посідає одне з провідних місць у світі за запасами 

марганцю, які становлять 2,28 млрд т. 

Україна має певні запаси руд кольорових металів. Запаси нікелю 

невеликої потужності зосереджені у Вінницькій, Кіровоградській та 

Дніпропетровській областях; ртуті − у Донбасі і Закарпатті; титану − в 

Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській областях, на 

узбережжі Чорного та Азовського морів; бокситів − у Дніпропетровській 

області; алунітів − у Закарпатті; нефелінів − у Приазов’ї. Унікальні родовища 

сировини для отримання ряду рідкісних і рідкісноземельних елементів 

розташовані у Житомирському Поліссі та в Приазов’ї. Розробку золоторудного 

родовища розпочато в Закарпатті. 

Україна багата на неметалічні корисні копалини, серед яких: кухонна 

сіль, самородна сірка, вогнетривкі глини, високоякісний каолін, облицювальний 

камінь тощо. Великі запаси калійно−магнієвих солей (близько 2,7 млрд т) 

зосереджені в Івано−Франківській та Львівській областях. 

Проблеми щодо раціонального використання мінерально−сировинних 

ресурсів України полягають у важковидобувному характері значної частини 

ресурсів, виснаженості найякіснішої частини запасів, обмеженні обсягів 

фінансування геологорозвідувальних робіт тощо. У перспективі 

здійснюватиметься розвідка нових для України корисних копалин − золота, 

міді, хрому, свинцю, цинку, молібдену, рідкісноземельних металів, фосфоритів 

тощо. Це дасть змогу за існуючими прогнозними оцінками збільшити експортні 

можливості вітчизняної мінерально−сировинної бази у 1,5−2 рази та скоротити 

імпорт сировини на 60−70% (без урахування вуглеводнів). 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Як економічна ситуація впливає на екологічний стан території? 

2. Від яких чинників залежить здоров’я людської популяції? 

3. Назвіть основні причини деградації земельних ресурсів України. 

4. Наведіть приклади того, як господарська діяльність впливає на 

водозабезпеченість території. 

5. Як розподіляється показник лісистості на території України? 

6. Основні джерела забруднення  атмосфери та їх характеристика. 

7. Охарактеризуйте екологічний стан території Вашого регіону. 
 

Тести: 

Ресурси природні – це 

1. об’єкти та явища природного й антропогенного походження, що їх 

використовують для туризму, лікування, відпочинку. 

2. джерела одержання потрібних людям матеріальних благ, що містяться в 

об’єктах живої і неживої природи. 

3. сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, які можуть 

бути використані за сучасного рівня розвитку продуктивних сил. 

 

Атмосфера – це 

1. газова оболонка, що оточує Землю і обертається разом з нею під дією сили 

тяжіння. 
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2. сукупність природних умов, у котрих відбувається діяльність якогось 

суб’єкта (рослин, тварин чи угруповання). 

3. сукупність історично сформованих живих організмів (тварин, рослин, 

мікроорганізмів), які взаємодіють між собою і з’єднані єдиною системою 

колообігу енергії та речовин. 

 

Деградація – це 

1. спрощення будови й функцій організмів унаслідок зміни умов життя. 

2. група особин одного виду або угруповання, за наявністю, станом і 

поведінкою яких визначають зміни у середовищі. 

3. переважаючі в фітоценозах види рослин із сильно вираженою середовище 

утворювальною здатністю. 

 

Меліорація – це 

1. комплекс інженерних, гірничотехнічних, меліоративних, біологічних, 

санітарно−гігієнічних та інших заходів, спрямованих на відновлення 

продуктивності порушення промисловістю територій та повернення їх у різні 

види після промислового використання; 

2. докорінне поліпшення природних умов ґрунтів, щоб підвищити їхню 

родючість. 

3. поновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи 

або під час туристичного походу. 

 

Рекультивація – це 

1. комплекс інженерних, гірничотехнічних, меліоративних, біологічних, 

санітарно−гігієнічних та інших заходів, спрямованих на відновлення 

продуктивності порушення промисловістю територій та повернення їх у різні 

види після промислового використання. 

2. докорінне поліпшення природних умов ґрунтів, щоб підвищити їхню 

родючість. 

3. поновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи 

або під час туристичного походу. 

 

Рекреація – це 

1. комплекс інженерних, гірничотехнічних, меліоративних, біологічних, 

санітарно−гігієнічних та інших заходів, спрямованих на відновлення 

продуктивності порушення промисловістю територій та повернення їх у різні 

види після промислового використання; 

2. докорінне поліпшення природних умов ґрунтів з метою підвищити їхню 

родючість. 

3. поновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи 

або під час туристичного походу. 

 

До басейну Дніпра належить відсоток території України, який становить 

1. 25% ;   2. 74%    3. 60%   4.  34% 
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Господарська освоєність території України становить 

1. 92%;      2. 64%    3. 34%    4. 54%. 

 

Найперспективнішими для використання в Україні є такі види 

альтернативної енергетики 

1. геотермальна енергетика. 

2. геліоенергетика. 

3. біо– та вітроенергетика. 

4. енергія припливів і відпливів. 

 

Сільськогосподарські угіддя півдня України потерпають від 

1. вітрової ерозії ґрунтів. 

2. засолення ґрунтів. 

3. осушення земель. 

4. транскордонних забруднень повітря. 

 

Найголовнішими екологічними проблемами України є 

1. відсутність ефективних екологічних законів. 

2. розвиток енергетики. 

3. розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування 

екологічних можливостей (витривалості) регіонів. 

4. розвиток військово−промислового комплексу. 
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 10 
 

Тема: СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ДОВКІЛЛЯ 
 

Мета роботи. Поняття про екологічну експертизу, екологічну  

паспортизацію, вивчення системи керування якістю природного довкілля в 

Україні 

Основні поняття: екологічна експертиза, екологічний паспорт 

підприємства, громадська та державна експертиза. 
 

План: 

1. Поняття про екологічну експертизу. 

2. Види екологічної експертизи. 

3. Екологічна паспортизація. 

4. Екологічний моніторинг довкілля. 

5. Система керування якістю природного довкілля в Україні. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ:  
 

Знати: 

 основні форми екологічної експертизи;  

 основні завдання екологічної експертизи; 

 які об’єкти та види є предметом екологічної експертизи; 

 Обов’язки замовників екологічної експертизи. 

Вміти: 

 складати висновки екологічної експертизи; 

 визначати основні етапи проведення екологічної експертизи; 

 проводити  комплексну еколого−економічну оцінку об’єктів, що 

підлягають екологічній експертизі. 

 

Рекомендованалітература: 
 

1. Закон України “Про екологічну експертизу” // Постанова Верховної Ради 

України № 45/95−ВР. від 09. 02. 1995 р. 

2. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Україні у 2015 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсівУкраїни, 

ФОП Грінь Д.С. – 2017. – 308 с. 

3. Екологічні паспорти регіонівhttps://menr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-

regioniv.html 

4. Національна екологічна політика https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-

ekologichna-politika.html 

5. Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища у 2016 

році: https://menr.gov.ua/news/31778.html. 

 

 

 

https://menr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-regioniv.html
https://menr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-regioniv.html
https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
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На допомогу студенту 
 

Моніторинг− це система спостережень за змінами стану середовища, 

спричиненими антропогенними факторами, яка дозволяє прогнозувати 

розвиток цих змін. Термін “моніторинг” походить з латинської мови, що в 

перекладі означає “спостережливий” або “запобігливий”. 

Об’єктами моніторингу можуть бути природні, антропогенні або 

природно−антропогенні екосистеми. 

Мета моніторингу − це не тільки пасивна констатація фактів, але й 

проведення експериментів, моделювання процесів, їх прогнозування. 

Основними завданнями моніторингу є: 

— спостереження за фактичним станом біосфери та її змінами; 

— визначення змін, спричинених діяльністю людини та узагальнення 

результатів спостережень; 

— оцінка змін біосфери та їх тенденцій; 

— виявлення тенденцій, зумовлених антропогенною діяльністю; 

— прогнозування тенденцій у зміні стану біосфери. 

За компонентами біосфери можна виділити окремі види моніторингу 

різних середовищ: моніторинг атмосфери, моніторинг гідросфери, моніторинг 

літосфери тощо, за факторами дії − інгредієнтний моніторинг, до якого 

належить контроль за забруднювальними речовинами та агентами (токсичними 

речовинами, тепловим, шумовим забрудненням тощо). 

Моніторинг джерел забруднення включає стеження за ними: точковими 

стаціонарними (заводські труби, зосереджені викиди промислових підприємств 

тощо), точковими рухомими (транспорт), лінійними або площинними (стоки з 

сільськогосподарських полів, лісових галявин, випадіння дощів, розсіювання 

добрив, їхнє змивання тощо). 

За методами спостережень моніторинг поділяється на: супутниковий 

геофізичний (спостереження за помутнінням атмосфери, метеорологічними і 

гідрологічними характеристиками середовища тощо), кліматичний 

(спостереження за станом кліматичної системи), біологічний (спостереження за 

станом біоти, реакції на антропогенну дію), санітарно-гігієнічний (визначення 

стану здоров’я людини під впливом навколишнього середовища), генетичний 

(відстеження можливих змін спадкових ознак у різних популяцій), екологічний 

(визначення стану абіотичної складової біосфери та антропогенних змін в 

екосистемах, пов’язаних із забрудненням середовища). 

Основною базою для формування блоку “Спостереження у блок-схемі 

системи моніторингу є дані замірів тих або інших екологічно важливих 

параметрів: температури, рівня радіації, концентрації токсичних речовин у 

середовищі (повітрі, воді, ґрунті). Для визначення концентрації хімічних 

речовин у цих середовищах найчастіше використовують традиційні хімічні та 

фізико-хімічні методи: гравіметрію, атомно-абсорбційну спектроскопію, газову 

хроматографію, спектрофлуорометрію, рентгенофлуоросцентну спектрометрію 

та ін. 
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Основою організації мережі спостережень є принцип системності та 

комплексності. Всі спостереження проводять уніфікованими методами й 

формами. 

Пункти спостережень організовуються в першу чергу в містах, селищах, де 

розміщені промислові підприємства, на водних об’єктах і в 

сільськогосподарських районах, де постійно наявне антропогенне забруднення 

середовища. 

При визначенні дії різних факторів на окремі елементи біосфери важливо 

виявити, чи володіє фактор певним порогом дії, вище від якого виникає ефект, а 

нижче − він рівний нулю. Прикладом першого випадку є використання значень 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) і гранично допустимих рівнів (ГДР) 

як нормативних критеріїв оцінки. Прикладом другого випадку є безпорогова 

концепція дії іонізаційного випромінювання. 

Важливою для моніторингу є прогностична функція. При складанні 

прогнозів необхідно пам’ятати про те, що всі прогнози мають ймовірнісний 

характер. 

У процесі прогнозування слід дотримуватися принципів необхідності і 

безперервності. Принцип необхідності включає обов’язкове вивчення всіх умов 

існування об’єкта (явища) у минулому, виявлення закономірностей розвитку 

цього феномену донині, визначення ймовірного стану такого явища (об’єкта, 

феномену) у майбутньому. Принцип безперервності вимагає постійних 

систематичних спостережень за прогнозованим явищем, об’єктом та ін. Усе це 

повною мірою може реалізуватися в системі моніторингу. 

Для проведення режимних спостережень за станом навколишнього 

природного середовища на промислових підприємствах залучаються фахівці з 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди) 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства лісового 

господарства У країни, Державного агентства України з водного господарства, 

Державного агантства України із земельних ресурсів, Державного агентства 

України з житлово-комунального господарства. До цієї роботи залучаються 

також фахівці Національного космічного агентства України. 

Мінприроди здійснює спостереження за: джерелами промислових викидів 

в атмосферу та дотриманням норм гранично допустимих викидів; джерелами 

скидів стічних вод і дотриманням гранично допустимих викидів; станом 

поверхневих вод суші; станом і складом звалищ промислових і побутових 

відходів. Державне агентство лісового господарства України проводить 

спостереження за: станом лісів, ґрунтів у лісах, станом мисливської фауни у 

лісах. 

МОЗ України здійснює спостереження за: рівнем забруднення 

атмосферного повітря у місцях проживання населення; станом поверхневих вод 

суші у місцях їх використання населенням; станом хімічного та біологічного 

забруднення ґрунтів на території населених пунктів, де розміщені промислові 

підприємства, інтенсивністю фізичних та енергетичних факторів (шум, вібрації, 

електромагнітні поля та ін.); впливом шкідливих факторів на здоров’я 

мешканців цих населених пунктів. 
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Важливим для проведення моніторингу є нормування шкідливих викидів у 

навколишнє природне середовище, розрахунок їх кількості, максимально 

можливих і гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в 

атмосфері, ступеня очищення атмосферного повітря та виробничих стічних вод.  

Залежно від завдань, що вирішуються системою екомоніторингу, 

розрізняють такі його види: 

біоекологічний (санітарно−гігієнічний); 

геоекологічний (природно−господарський); 

біосферний (глобальний); 

геофізичний; 

біологічний. 

Особливу роль у системі екологічного моніторингу виконує біологічний 

моніторинг, тобто моніторинг біологічної складової екосистеми (біоти). 

Біологічний моніторинг – це контроль стану навколишнього природного 

середовища за допомогою живих організмів. Головний метод біологічного 

моніторингу – біоіндикація, зміст якої полягає в реєстрації будь-яких змін у 

біоті, викликаних антропогенними факторами. У біологічному моніторингу 

можуть бути використані не тільки біологічні, але й будь−які інші методи, 

наприклад, хімічний аналіз вмісту забруднюючих речовин у живих організмах. 

Геоекологічний (природно−господарський) моніторинг забезпечує 

спостереження за природними екосистемами, агробіотою, індустріальними 

екосистемами. У цьому випадку застосовують геофізичні, геохімічні, 

біохімічні, біологічні методи. 

Біосферний моніторинг здійснює спостереження за змінами в біосфері, що 

пов’язані з антропогенним впливом. 

Залежно від призначення за спеціальними програмами здійснюються 

загальний, кризовий і фоновий екологічний моніторинги довкілля. 

Загальний екомоніторинг довкілля – це оптимальні за кількістю та 

розміщенням місця, параметри й періодичність спостережень за довкіллям, що 

дають змогу на основі оцінки та прогнозування стану довкілля підтримувати 

прийняття відповідних рішень на всіх рівнях відомчої й загальнодержавної 

екологічної діяльності. 

Кризовий екомоніторинг довкілля – це інтенсивні спостереження за 

природними об’єктами та джерелами техногенного впливу, розташованими в 

районах екологічної напруженості, у зонах аварій і небезпечних природних 

явищ зі шкідливими екологічними наслідками. Його призначення – 

забезпечення своєчасного реагування на кризові й надзвичайні екологічні 

ситуації та прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення нормальних умов 

для життєдіяльності населення і господарювання. 

Фоновий екомоніторинг довкілля – це багаторічні комплексні дослідження 

спеціально визначених об’єктів природоохоронних зон із метою оцінки та 

прогнозування зміни стану екосистем, віддалених від об’єктів промислової й 

господарської діяльності, або одержання інформації для визначення 

середньостатистичного (фонового) рівня забруднення довкілля в антропогенних 

умовах. 
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В Україні моніторинг природного середовища здійснюється багатьма 

відомствами, які є складовими підсистеми моніторингу. Так, наприклад, у 

системі моніторингу, що здійснюється в Україні, розрізняють три рівні 

моніторингу навколишнього природного середовища: глобальний, регіональний 

і локальний. Мета, методичні підходи та практика моніторингу на різних рівнях 

відрізняються.  

Згідно з Законом України “Про екологічну експертизу” метою екологічної 

експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан 

навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також оцінка 

ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на 

окремих територіях і об’єктах. Завдання екологічної експертизи спрямовані на 

визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи 

здійснюваної діяльності; організацію комплексної науково обґрунтованої 

оцінки об’єктів екологічної експертизи; оцінку впливу діяльності об’єктів 

екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, 

здоров’я людей і якість природних ресурсів. Передбачено також проведення 

інших робіт щодо реалізації мети і завдань екологічної експертизи. 

Проведення екологічної експертизи регулюється Законами України “Про 

охорону навколишнього природного середовища” та “Про екологічну 

експертизу”. В Україні існує державна, громадська та інші види екологічної 

експертизи. 

Найбільш детально роз’яснена у законодавстві державна екологічна 

експертиза. її проведення регламентується законом України “Про екологічну 

експертизу” та “Інструкцією про здійснення державної екологічної 

експертизи”, затвердженою Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України наказом від 07.06.1995 р. № 55”. 

За результатами державної екологічної експертизи готується висновок − 

документ, який констатує результати розгляду і є обов’язковим до виконання. 

Висновок може бути позитивним або негативним (додаток 8). 
 

 

Запитання для самоконтролю 
 

1. В чому суть екологічної експертизи? 

2. Які об’єкти господарської діяльності підлягають екологічній експертизі? 

3. Ким визначається порядок проведення екологічної експертизи? 

4. Що таке екологічний паспорт підприємства і хто його розробляє? 

5. Які види експертизи Ви знаєте? 

6. В чому суть громадської експертизи? 

7. Ким проводиться державна екологічна експертиза? 

8. В чому полягають права та обов’язки замовників екологічної експертизи? 

9. Охарактеризуйте порядок проведення екологічної експертизи. 

10. Що визнається порушеннями в галузі екологічної експертизи? 
 

Тести: 

Назвіть рівні державного моніторингу 

1. міський, сільський, фоновий. 



 61 

2. локальний, регіональний, національний. 

3. науковий, громадський, партійний. 

 

Що таке моніторинг довкілля? 

1. Система спостереження за змінами в довкіллі. 

2. Система природоохоронних територій. 

3. Система спостережень та прогнозу за змінами у довкіллі. 

 

Що означає термін “моніторинг”? 

1. Спостережливий 2. Запобігливий          3. Терплячий 4.Спокійний 

 

Які види моніторингу Ви знаєте? 

1. Глобальний, регіональний, локальний. 

2. Державний, громадський, відомчий. 

3. Прямий, непрямий, опосередкований. 

 

Які види екологічної експертизи Ви знаєте? 

1. Глобальна, регіональна, локальна 

2. Державна, громадська, інша 

3. Пряма, непряма, опосередкована. 

 

Що таке екологічна паспортизація? 

1. це система спостережень, збору, обробки, передачі, збереження й аналізу 

інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування її 

змін і розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

ефективних управлінських рішень 

2. інструмент екологічного обліку об’єктів господарювання для прийняття 

екологічних рішень 

3. вид науково-практичної діяльності державних органів, або об’єднань 

громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, 

проектних матеріалів чи об’єктів, реалізація  яких може негативно впливати або 

впливає на стан довкілля 

 

Що таке екологічна експертиза? 

1. це система спостережень, збору, обробки, передачі, збереження й аналізу 

інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування її 

змін і розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

ефективних управлінських рішень 

2. інструмент екологічного обліку об’єктів господарювання для прийняття 

екологічних рішень 

3. вид науково-практичної діяльності державних органів, або об’єднань 

громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, 

проектних матеріалів чи об’єктів, реалізація  яких може негативно впливати або 

впливає на стан довкілля 
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Семінарське заняття № 11 
 

БІОІНДИКАЦІЯ І ЇЇ РОЛЬ В ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

Мета роботи. Вивчення загальних відомостей про біоіндикацію, її роль 

в екологічних дослідженнях та практичне значення. 

Основні поняття: біоіндикація, фітоіндикація, рослини та тварини-

індикатори, геоботанічні індикаційні методи, індикаційні карти. 
 

План: 

1. Роль біоіндикайційних досліджень у вивченні довкілля. 

2. Характеристика найбільш поширених рослин – індикаторів стану 

довкілля. 

3. Практичне значення фітоіндикації. 

4. Способи і методи складання індикаційних карт. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ:  
 

Знати: 

 методи біоіндикаційних досліджень 

 основні властивості рослин – біоіндикаторів; 

 в яких галузях застосовуються біоіндикаційні властивості.  

 

Вміти: 

 аналізувати екологічні проблеми на основі фітоіндикаторів; 

 складати біоіндикаційнікарти; 

 визначати рослини – біоіндикатори. 
 

Рекомендованалітература 
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Біоіндикація – оцінка якості природного середовища по стану її біоти. 

Біоіндикація заснована на спостереженні за складом і чисельністю видів-

індикаторів. Біоіндикація використовується в екологічних дослідженнях як 

метод виявлення антропогенного навантаження на біоценоз. Метод 

біоіндикаторів заснований на дослідженні впливу екологічних факторів, що 

змінюються, на різні характеристики біологічних об’єктів і систем. У якості 

біоіндикаторів вибирають найбільш чуттєві до досліджуваних факторів 
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біологічні системи або організми. Зміни в поводженні тест-обєкта оцінюють у 

порівнянні з контрольними ситуаціями, прийнятими за еталон. Наприклад, при 

оцінці екологічного стану поверхневих вод у якості біоіндикаторів 

використовують спостереження за поводженням дафній, молюсків, деяких риб. 

Ряд рослин-індикаторів визначеним видимим образом реагує на підвищені 

або знижені концентрації мікро- і макроелементів у ґрунті. Це явище 

використовується для попередньої оцінки ґрунтів, визначення можливих місць 

пошуку корисних копалин. 

Біологічну індикацію широко використовують сьогодні для оцінки 

забруднення навколишнього середовища, яке "усуває" з природних екологічних 

ніш нестійкі до факторів забруднення види нижчих і вищих рослин, а також 

представників фауни. 

Біоіндикатори, біологічні індикатори − організми, присутність (наявність), 

кількість або інтенсивний розвиток яких є показником якихось природних 

процесів або умов зовнішнього середовища. Так, скупчення рибоїдних птахів є 

показником біоіндикації місць, де водиться риба, за складом планктону можна 

передбачити, який буде вилов риби. 

У звязку з потребою проведення глобального моніторингу, використання 

індикаційних можливостей біологічних об’єктів набуває все більшого значення. 

Динамічна рівновага та стабільність біологічних систем тісно повязані з 

фітоіндикацією морфо-генетичних змін рослин у відповідь на антропогенні 

впливи. На рівні організмів та екосистем впливи стресорів відрізняють тільки 

завдяки появі зовнішніх симптомів ушкоджень (некрози, хлорози) після того як 

порушена границя адаптаційної здатності і системи стають нестабільними. Для 

деяких стресових факторів вже випробувані та іноді спеціально підібрані 

різноманітні морфологічні індикатори, за допомогою яких можлива коротко 

або довгострокова індикація як при низьких, так і при високих доза їх впливів. 

Макроскопічні зміни пов’язані зі змінами забарвлення листя, які являють у 

більшості випадків неспецифічну реакцію на різноманітні стресори. 

Хлороз – бліде забарвлення листя між жилками. Так (у рослин на відвалах, 

які залишаються після видобутку важких металів); пожовтіння країв або певних 

ділянок листя (у листяних дерев під впливом хлоридів); почервоніння 

(накопичення антоціанів у вигляді плям на листях смородини та гортензії під 

дією SO2); побуріння або побронзовіння (у листяних дерев − часто початкова 

стадія важких некротичних ушкоджень, у ялини та сосни − служить для 

подальшої розвідки димових ушкоджень). Зміна забарвлення при яких характер 

ураження листя схожий з морозними ураженнями − часто перші стадії некрозів. 

Некрози − відмирання обмежених ділянок тканин − важливі симптоми 

ушкоджень при індикації, іноді специфічні. 

Опадання листя (дефоліація) у більшості випадків спостерігається після 

некрозів або хлорозів. Прикладом служать зменшення тривалості життя хвої, її 

осипання у ялин, скидання двоголкових укорочених пагонів у сосни, 

передчасне опадання листя у лип та кінських каштанів під впливом солі, яку 

застосовують для танення льоду, або у аґрусу та смородини під дією SO2. 

Отже, проблема захисту природного середовища в нинішній час носить 

глобальний характер. Важливим етапом на шляху оздоровлення природного 
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середовища стає розробка методів моніторингу, які направлені на виявлення, 

ідентифікацію та визначення концентрації токсичних речовин. Дуже важливий 

елемент при цьому − рослини, які дуже чутливо реагують на стан атмосфери та 

гідросфери. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке біоіндикація? 

2. В яких галузях найбільш широко застосовуються біоіндикаційні дослідження? 

3. Назвіть найбільш поширені рослини-індикатори грунту. 

4. В чому проявляється індикаційна роль лишайників. 

5. Охарактеризуйте практичне значення біоіндикаційних досліджень. 

6. Індикаційні карти, їх складання і значення. 

 

Біоіндикатори – це організми або угруповання організмів, життєві функції 

яких: 

1. тісно корелюють з певними чинниками середовища; 

2. слабо корелюють з певними чинниками середовища; 

3. не корелюють з певними чинниками середовища. 
 

Точкові і плямисті некрози листя характеризують: 

1. вплив озону; 

2. вплив сірчаного ангідриду; 

3. засолення ґрунту. 
 

Крес-салат використовується як тест-об'єкт для: 

1. оцінки забруднення ґрунту і повітря; 

2. оцінки волого забезпечення ґрунту; 

3. оцінки щільності і температури ґрунту. 
 

Липа використовується як тест-об'єкт для: 

1. оцінки засолення ґрунту; 

2. оцінки щільності ґрунту; 

3. оцінки температурних умов. 
 

Дуже чутливим деревом до впливу сірчаного ангідриду є: 

1. сосна звичайна; 

2. ялівець козацький; 

3. клен гостролистий. 
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Семінарське заняття № 12 
 

КАТЕГОРІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Мета роботи: вивчення основних форм охорони природи, 

природоохоронні категорії України і світу. 

Основні поняття: природні території та об’єкти – природні заповідники, 

біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні 

парки, заказники, памятки природи, заповідні урочища; штучно створені обєкти 

– батанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки памятки садово 

– паркового мистецтва. 

 

План: 

1. З історії природозаповідної справи в Україні. 

2. Концептуальні положення формування мережі ПЗФ в Україні. 

3. Наукові основи організації природозаповідних територій. 

4. Закон України “Про природно-заповідний фонд”. 

5. Екологічна мережа в Україні. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ:  
 

Знати: 

 основні категорії та обєкти природно – заповідного фонду України,  

 особливості функціонування категорій ПЗФ, які обєкти включає в себе 

екомережа. 

 основні положення Червоної книги України,  

 суть створення Зеленої книги України 

Вміти: 

 охарактеризувати основні категорії природно – заповідного фонду 

України.  

 категорії рослин та тварин, які заносяться до Червоної та Зеленої книги 

України.  
 

Рекомендована література: 

 

1. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Львів : “Новий Світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003. 296 с. 

2. Злобін Ю. А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

3. Ситник К.М., Брайон А.Б., Гордецкий А.В., Биосфера. Экология. Охрана 

природы. К.: Наукова думка, 1987. 

4. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 
 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
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На допомогу студенту 

 

Охорона природи − система заходів, що здійснюється з метою 

збереження, розумного використання і відтворення природних ресурсів. 

Складовими охорони природи є охорона атмосферного повітря, вод, грунтів, 

тварин, рослин тощо. Основними формами охорони природи в Україні є 

створення Червоної книги, заповідних територій та природоохоронного 

законодавства. 

Для охорони окремих видів в Україні, як і в усьому світі, створено 

Червону книгу. Крім рідкісних видів організмів, існують певні угруповання, які 

також треба охороняти. Кращим способом охорони природи є створення 

природоохоронних територій − заповідників, заказників тощо. На таких 

територіях забезпечуються найкращі умови для збереження видів у місцях 

природного існування, організовуються спостереження за ними та їх 

дослідження. Охорона природи загалом неможлива без створення державної 

законодавчої бази. Питання охорони природи в Україні регулюється такими 

основними природоохоронними документами: закони “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, “Про тваринний світ”, “Водний 

кодекс України”, “Лісовий кодекс України” та ін. Учені безперервно 

відшукують нові шляхи збереження організмів нашої планети. Активно почали 

створювати колекції рідкісних і зникаючих видів у ботанічних садах, розводити 

їх у спеціально створених розсадниках й парках, формувати “насінні банки”, 

організовувати штучне розселення в нових умовах, повернення видів на 

території їх попереднього існування тощо. 

Природно-заповідний фонд України − ділянки суходолу і водного 

простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з 

метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду 

тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та 

забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. 

Основними функціями природоохоронних територій є: 

 підтримка чи розширення зони природного існування певних видів; 

 підтримка чи покращення поширення, міграції та/або генетичного обміну 

певних видів; 

 відновлення якості ареалів існування; 

 захист видів, які знаходяться під загрозою зникнення, вразливих, ключових 

чи комплексних видів; 

 підтримка чи покращення гідрологічних функцій; підтримка чи покращення 

екологічної якості; 

 контроль ерозії; 

 захист цінних ландшафтних форм; 

 підтримка біоценозу на територіях, забруднених радіацією; 

 забезпечення взаємозв'язку із сусідніми транскордонними територіями. 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. В чому суть та завдання Закону України “Про природно-заповідний фонд 

України?” 

2. Митрополит А. Шептицький та його вклад в розвиток природозаповідних 

територій в західноукраїнських землях. 

3. Роль природно-заповідного фонду у збереженні біорізноманіття на планеті. 

4. Охарактеризуйте основні принципи створення Зеленої книги України.  

5. В чому суть функціонування екомережі та екокоридорів 

6. Історія розвитку природних заповідних територій в Україні. 

7. Екомережа України та особливості її формування. 

8. Європейська екомережа та критерії її створення. 

9. Професор С.Стойко та розвиток природозаповідної справи в Українських 

Карпатах. 

 

Тести: 

У групу категорій природно-заповідного фонду України, які мають статус 

лише місцевого значення, входять: 

1. заказники, заповідні урочища, пам’ятки природи; 

2. зоопарки, ботанічні сади; 

3. заповідники, національні природні парки; 

4. регіональні ландшафтні парки. 

 

У групу категорій природно-заповідного фонду України, які мають статус 

лише загальнодержавного значення, входять: 

1. заказники, заповідні урочища, пам’ятки природи; 

2. зоопарки, ботанічні сади; 

3. заповідники, національні природні парки; 

     4. регіональні ландшафтні парки. 

 

У групу категорій природно-заповідного фонду України, які мають статус і 

місцевого, і загальнодержавного значення, входять: 

1. заказники, заповідні урочища, пам’ятки природи; 

2. зоопарки, ботанічні сади; 

3. заповідники, національні природні парки; 

4. регіональні ландшафтні парки. 

 

Які методи збереження біорізноманіття відносяться до еколого-освітніх? 

1. заповідання територій, на яких трапляються «червонокнижні» види; 

2. виховна робота у навчальних закладах; 

3. культивація та розведення у ботанічних садах і зоопарках; 

4. освітня робота серед населення. 

 

Які методи збереження біорізноманіття відносяться до активних? 

1. заповідання територій, на яких трапляються «червонокнижні» види; 

2.реінтродукція; 
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3. розмноження в умовах in-vitro; 

4. виховна робота у навчальних закладах; 

5. освітня робота серед населення. 

 

Які методи збереження біорізноманіття відносяться до пасивних? 

1. заповідання територій, на яких трапляються «червонокнижні» види; 

2. культивація та розведення у ботанічних садах і зоопарках; 

3. розмноження в умовах in-vitro; 

4. створення «банків» генофонду. 

 

Іхтіологічні заказники – це 

1. природні території, де охороняють комах. 

2. природні території, де охороняють риб. 

3. природні території, де охороняють птахів. 

4. це природні території, де охороняють печери. 
 

Орнітологічні заказники – це 

1. природні території, де охороняють комах. 

2. природні території, де охороняють риб. 

3. природні території, де охороняють птахів. 

4. це природні території, де охороняють печери. 
 

Спелеологічні заказники – це 

1. природні території, де охороняють комах. 

2. природні території, де охороняють риб. 

3. природні території, де охороняють птахів. 

4. це природні території, де охороняють печери. 
 

Ентомологічні заказники – це 

1. природні території, де охороняють комах. 

2. природні території, де охороняють риб. 

3. природні території, де охороняють птахів. 

4. це природні території, де охороняють печери. 
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Семінарське заняття № 13 
 

АВТОТРАНСПОРТ − ОСНОВНИЙ ЗАБРУДНЮВАЧАТМОСФЕРИ 
 

Мета роботи. Оцінка впливу транспорту на довкілля, завантаженості 

ділянки вулиці автомобільним транспортом. 

Основні поняття: завантаженість ділянки вулиці, забруднення атмосфери 

автотранспортом, інтенсивність руху, види забруднюючих речовин. 
 

План: 

1. Транспорт та його вплив на стан природного докілля. 

2. Визначення завантаженості ділянки вулиці автомобільним транспортом. 

3. Інтенсивність руху автотранспорту та його вплив на довкілля. 

4. Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими 

газами на ділянці магістральної вулиці (за концентрацією СО). 

 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 основні характеристики викидів автотранспорту, та їх вплив на довкілля.  

 концентрацію окремих забруднювачів у відпрацьованих газах 

автотранспорту. 
 

Вміти: 

 визначати коефіцієнт токсичності автомобілів в залежності від потоку 

автомобілів.  

 оцінювати величину забруднення залежно від завантаженості ділянки вулиці 
 

Рекомендована література 
 

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології. Навч. посіб. К.: 

Либідь, 1997. 160 с. 

2. Даценко П.П., Денисюк О.Б. Сучасні проблеми гігієни навколишнього 

середовища. Львів, 1997. 136 с. 

3. Злобін Ю. А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посібник. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2003. 416 с. 

4. Ситник К.М., Брайон А.Б., Гордецкий А.В., Биосфера. Экология. Охрана 

природы. К.: Наукова думка, 1987. 524 с. 

5. Федорова А.И., Игольская А.Н. Практикум по экологиии охране окружающей 

среды // Учебн. пособие, Воронеж, 1997. 305 с. 
 

На допомогу студенту. 
 

Транспортно-дорожний комплекс – одне з найпотужніших джерел 

забруднення навколишнього середовища. Крім того, транспорт – основне 

джерело шуму у містах, а також джерело теплового забруднення.Гази, які 

виділяються внаслідок спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, 

містять більше 200 найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. 
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Нафтопродукти, залишки від стертих шин та гальмівних колодок, сипкі і пилові 

вантажі, хлориди, які використовують для посипання доріг взимку, 

забруднюють придорожні смуги та водні об’єкти. 

Шкідливі речовини, під час експлуатації автотранспорту, потрапляють у 

повітря з вихлопними газами, випарами з паливних систем, а також під час 

заправки автомобіля паливом. На викиди оксидів вуглецю (вуглекислий і 

чадний газ) впливає також рельєф дороги та режим і швидкість руху 

автомобіля. Наприклад, якщо збільшувати швидкість авто і різко зменшувати її 

під час гальмування, то у вихлопних газах кількість оксидів вуглецю 

збільшується у 8 разів. Мінімальна кількість оксидів вуглецю виділяється при 

рівномірній швидкості автомобіля 60 км/год. 

Таким чином, вміст шкідливих речовин у вихлопних газах залежить від 

ряду умов: режиму руху автотранспорту, рельєфу дороги, технічного стану авто 

та ін. 

Вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто шкідливі 

речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт 

варто віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря 

поблизу автомагістралей. 

Забруднення поверхні землі транспортними і дорожніми викидами 

накопичується поступово, в залежності від кількості автотранспорту, що 

проїжджає через трасу, дорогу, магістраль і зберігається дуже довго навіть 

після ліквідації дорожнього полотна (закриття дороги, траси, магістралі або 

повна ліквідація шляху та асфальтного покриття). Для майбутнього покоління, 

яке найімовірніше відмовиться від автомобілів у їх сучасному вигляді, 

транспортне забруднення ґрунтів стане найболючішим і найважчим наслідком 

минулого. Можливо, що навіть під час ліквідації побудованих нашим 

поколінням доріг, забруднений неокислюючими металами та канцерогенами 

ґрунт доведеться просто прибирати з поверхні. 

Різні хімічні елементи, особливо метали, що накопичуються у ґрунтах, 

засвоюють рослини і через них по харчовому ланцюгу переходять в організм 

тварин і людини. Частина з них розчиняється і виноситься ґрунтовими водами, 

потім потрапляє в ріки, водойми і вже через питну воду може потрапити у 

людський організм. Найбільш поширеним і найтоксичнішим із транспортних 

викидів є свинець.  

Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього горіння має біля 200 складових. 

Період їх продовжується від кількох хвилин до 4-5 років. Автомобілі спалюють 

величезну кількість цінних нафтопродуктів, завдаючи одночасно відчутної 

шкоди навколишньому середовищу, головним чином атмосфері. Оскільки 

основна маса автомобілів сконцентрована в крупних і найбільших містах, 

повітря цих міст не тільки обідняється киснем, але і забруднюється шкідливими 

компонентами відпрацьованих газів. В автомобільних двигунах внутрішнього 

згорання у світі щорічно спалюється 2 млрд. тон нафтового палива. При цьому 

ККД складає 23%. До головних токсичних викидів автомобіля відносяться: 

відпрацьовані гази, картерні гази і паливні випаровування. 

До токсичних відносяться оксид вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні, 

альдегіди, оксид сірки, сажа, бензапирен. 
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Оксид азоту. Токсичний вплив оксиду азоту при його викидах 

проявляється в двох шарах атмосфери. Каталітичне руйнування озонового шару 

спричинює зростання біологічно активної радіації становить загрозу існування 

атмосфери. Азот потрапляє в стратосферу з тропосфери. Зберігається в 

оточуючій його атмосфері протягом 3 - 4 днів. 

Вуглеводні. У відпрацьованих газах містяться кілька десятків різних 

вуглеводнів. Джерелом вуглеводневих сполук є пари паливної суміші, прилеглі 

до стінок камери згорання, де відбувається гасіння полумя, нерівномірний 

розподіл суміші виникає нестача кисню, а також циліндри що працюють з 

пропусками запалювання та згорання. 

Альдегіди − органічні сполуки. Найхарактернішими для відпрацьованих 

газів двигунів внутрішнього згорання є акромін, формальдегід та ацетальдегід. 

Альдегідам властива висока токсичність. 

Кіптява− представляє собою безформене тіло без кристалічної решітки в 

дизельному двигуні кіптява складається з невизначених частин з розмірами 0,3-

10. Причина утворення сажі полягає в тому, що енергетичні умови в циліндрі 

дизельного двигуна опиняються достатніми, щоб молекула палива руйнувалася 

повністю. Більш легкі атоми водню дифузують в багатий киснем шар, 

вступають з ним в реакцію. Утворюється при неповному згоранні палива з 

відпрацьованими газами викидається кіптява. Вона утворюється в камерах 

згорання двигунів внаслідок піролізу палива при високих температурах і тиску. 

Особливе багато сажі утворюється в дизелі. Вплів небезпечних речовин може 

викликати незворотні зміни загибель флори. 

Вуглеводні з’єднання− етан, метан, бензол, ацетилен і інші токсичні 

речовини. У відпрацьованих газах містяться вуглеводні різних гомологічних 

рядів: парафінові алкани, нафтові циклани і ароматичні (бензолові), всього 

близько 160 компонентів. Вони утворюються в результаті неповного згорання 

палива в двигуні незгорілі вуглеводні є однією з причин появи білого або 

голубого диму. Це відбувається при запізнюванні запалювання робочої суміші в 

двигуні або при понижених температурах в камері згорання. 

Сполуки свинцю. Наявність сполук свинцю у відпрацьованих газах є 

наслідком додавання тетераетилсвинцю в бензини для підвищення октанового 

числа. Свинець неповністю потрапляє в атмосферу після згорання палива від 

70-75% загальної його кількості, що міститься у бензинах Певна кількість 

сполук свинцю потрапляє в повітря при безпосередньому випаровуванні 

бензинів з паливного баку. Сполуки можуть знаходитися протягом 1-4 тижнів. 

Оксид вуглецю. Він утворюється переважно в бензинових двигунах при 

роботі багатьох паливо-повітряних сумішах. Причиною виникнення оксиду 

вуглецю в цьому випадку є нестача кисню для повного окислення вуглецю, 

який входить до складу палива. Незначна кількість оксиду вуглецю, 

утворюється підчас роботи на бідних сумішах на дизелях, є продуктом 

проміжного окислення вуглецю. Оксид вуглецю − високотоксична сполука. 

Оксид вуглецю інертний і зберігається в повітрі до 5 років. 

Оксиди азоту NO і NO2− діоксид азоту. Ці гази, виникають в камері 

згорання двигуна при температурі 2800°С і тиску біля 1 МПа. Оксид азоту − 

безколірний газ, легко окислюється киснем. При звичайних атмосферних 
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умовах NO повністю перетворюється в NO2− газ бурого кольору з характерним 

запахом. Він важчий за повітря і має потенційну небезпеку.Вміст токсичних 

викидів у відпрацьованих газах двигунів відображені в таблиці. 

Транспорт не лише забруднює навколишнє середовище, він також є 

джерелом шуму. Рівень шуму вимірюють у децибелах (дБа). Для людини межа 

дорівнює 90 дБа, якщо звук перевищує цю межу, то це може викликати у 

людини нервові розлади і постійний стрес. Останнім часом транспортний шум 

став дуже гострою проблемою для населення.  
 

Запитання для самоконтролю 
 

1. Який негативний вплив чинить автотранспорт? 

2. Що можна зробити для зменшення шумового навантаження? 

3. Що б ви запропонували для зменшення  забруднення повітря і грунтів 

викидами автотранспорту? 

4. Який фізіологічний вплив чинить оксид карбону? 
 

 

Тести: 

Укажіть головну відмінність транспорту від промисловості й сільського 

господарства. 

1. створює основу географічного поділу праці 

2. активно впливає на розміщення виробництва 

3. не створює матеріальних цінностей 

4. забезпечує надходження в державний бюджет 

 

Найважливішими показниками розвитку будь-якого виду транспорту є: 

1. вантажо- і пасажирообіг. 

2. протяжність міжнародних магістралей та інших шляхів сполучення. 

3. швидкість і надійність перевезень. 

4. якість і кількість транспортних засобів. 

 

Укажіть перевагу автомобільного транспорту порівняно із залізничним. 

1. більш екологічний 

2. не залежить від погодних умов 

3. більш маневрений 

4. більш вантажопідйомний 

 

Укажіть основну причину зниження ролі морського транспорту в 

перевезеннях пасажирів. 

1. залежність від погодних умов. 

2. обмеженість акваторією Світового океану. 

3. недостатня кількість портів. 

4. низька швидкість. 

 

Який з названих елементів є найтоксичнішим? 

2. Свинець.         2. Азот.      3. Кисень. 
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Вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобіля не залежить від: 

1. марки автомобіля. 

2. стану дорожного покриття. 

3. технічного стану автомобіля. 

 

Вкажіть найшкідливіші забрудники в дизельних двигунах: 

3. Кіптява    2. Сполуки кисню     3. Сполуки азоту    4. Сполуки свинцю 

 

Вкажіть найшкідливіші забрудники в бензинових двигунах: 

1. Кіптява    2. Сполуки кисню     3. Сполуки азоту    4. Сполуки свинцю 
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Семінарське заняття № 14 
 

ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ, ЇХНІЙ ВПЛИВ НА 

ДОВКІЛЛЯ 
 

Мета роботи – вивчити основні аспекти негативного впливу відходів 

виробництва та споживння на екосистеми та зрозуміти можливі шляхи 

зменшення цього впливу. 

Основні поняття: відходи, поводження з відходами, промислові відходи, 

тверді побутові відходи, сільськогосподарські відходи, небезпечні відходи, 

сортування, рециклінг, компостування, термічна обробка, безвідходне 

виробництво, захоронення, полігон відходів, сміттєзвалище. 
 

План:  

1. Поняття відходи, їхні види, склад, класифікації. 

2. Негативний вплив відходів на екосистеми і людину. 

3. Сучасний стан поводження з відходами в Україні. 

4. Використання вторинних ресурсів, що містяться у відходах. 

5. Методи знешкодження відходів. 

6. Закордонний досвід поводження з відходами. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 

Знати: 

 види відходів та їхні класифікації; 

 як впливають різні види відходів на екосистеми та людину; 

 сучасний стан поводження з відходами в Україні; 

 які види вториних ресурсів містяться у відходах; 

 методи знешкодження відходів. 

Вміти:  

 аналізувати негативний вплив відходів на довкілля  

 вибирати оптимальний метод поводження з різними видами відходів для 

максимально можливого зменшення негативного впливу відходів на 

екосистеми. 
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2. Закон України “Про відходи” N 187/98-ВР від 5 березня 1998 року. 
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батарейками у м. Львові. Поводження з відходами в Україні: законодавство, 

економіка, технології: збірка матеріалів Національного форуму. (Київ, 4−5 

листопада 2014 р.). К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2014. С. 122–

124. 
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документальний супровід: навч. посіб. Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. 

286 с. 
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стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля. К.: ВПЦ “Київський 

університет”. 2016. 192 с. 

9. Калашник Т. Дослідження впливу полігонів ТПВ на навколишнє 

середовище. Науково-дослідна робота. [електронний ресурс]. Режим доступу 
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pdf. 
 

На допомогу студенту: 
 

Відходи − будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у 

процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем 

утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації чи видалення [3]. 

В Україні на кінець 2016 року (без урахування даних АР Крим, 

м. Севастополь, та частини зони проведеня АТО) загальний обсяг накопичених 

протягом експлуатації відходів в місцях їх видалення, становить понад 12 млрд 

т. Найбільше відходів накопичилось у Дніпропетровській (82,5 % загального 

обсягу), Донецькій (7,4%), Кіровоградській (2,6%), Львівській (1,8 %) областях. 

Залежно від місця утворення відходи, поділяються на: 

 промислові (техногенні) − утворюються внаслідок виробничої діяльності; 

 сільськогосподарські (відходи рослинництва і тваринництва); 

 побутові −утворюються у житлово-комунальному господарстві і, загалом, у 

сфері споживання людини.  

У зв’язку з сировинною спрямованістю економіки України у складі 

відходів домінують гірничопромислові (88 %), тоді як частка відходів інших 

галузей промисловості становить близько 10 %, а побутових − не перевищує 

2 %. 

Згідно Класифікатору відходів ДК 005-96, до відходів належать: 

 залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, тощо, утворені в процесі 

виробництва продукції або виконання робіт і втратили цілком або частково 

вихідні споживчі властивості (відходи виробництва); 

 розкривні і супутні гірничі породи, що видобуваються у процесі 

розроблення родовищ корисних копалин; 

 залишкові продукти збагачення та інших видів первинної обробки сировини 

(шлам, пил, відсіви тощо); 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/25370/1/poligony_TPV_Kalashnyk.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/25370/1/poligony_TPV_Kalashnyk.pdf


 76 

 новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних, хімічних та 

інших процесах і які не є метою даного виробництва (шлак, зола,  інші тверді та 

пастоподібні утворення, а також рідини та аерозолі); 

 залишкові продукти сільськогосподарського виробництва (у т. ч. 

тваринництва), лісівництва і лісозаготівель; 

 бракована, некондиційна продукція усіх видів економічної діяльності або 

продукція, що забруднена небезпечними речовинами і не придатна до 

використання; 

 неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або вживання якої 

може спричинити непередбачені наслідки, у т. ч. мінеральні добрива, 

отрутохімікати, інші речовини; 

 зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні або відпрацьовані, фізично або 

морально зношені вироби та матеріали, які втратили свої споживчі властивості 

(відходи споживання); 

 залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних матеріалів 

тощо (побутові відходи); 

 осади очисних промислових споруд, споруд комунальних та інших служб; 

 залишки від медичного та ветеринарного обслуговування, медико-

біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості, аптечної справи; 

 залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств, установ, 

організацій і населення; 

 матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне 

забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що 

використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається (радіоактивні 

відходи). 

Відходи, що видаляються з газовими потоками виробництва, називаються 

викидами. 

Відходи, що видаляються разом зі стічними водами, називаються скидами. 

Відходи одного виробництва можуть використовуватися як сировина для 

іншого. Різноманітні відходи промисловості, наприклад шлаки, та відходи 

промислового сільського господарства, комунально-побутові відходи, відходи 

гірничого виробництва можуть бути джерелом або сировиною для видобутку 

чи виробництва альтернативних видів палива. Крім того, виділяють електричні 

та електронні відходи (станом на 2016 р. на планетінакопичено понад 50 млн 

тонн), які містять у своєму складі цінні метали, що можуть бути вторинною 

сировиною.  
 

Класифікація промислових відходів: 
 

 за галузями промисловості (відходи паливної, металургійної, хімічної та 

інших галузей); 

 за конкретними виробництвами (відходи сіркокислотного, содового, 

фосфорокислотного та інших виробництв); 

 за агрегатним станом (тверді, рідкі, газоподібні); 

 за горінням (горючі та негорючі); 

 за методами переробки; 
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 за можливостями переробки (вторинні матеріальні ресурси, що 

переробляються або плануються надалі перероблятися, і відходи, що на даному 

етапі розвитку економіки переробляти недоцільно); 

 за рівнем небезпеки(поділяються на чотирикласиперший− надзвичайно 

небезпечні; другий –високонебезпечні; третій – помірнонебезпечні; 

четвертий– малонебезпечні.  

Клас небезпеки відходів встановлюється залежно від вмісту в них 

високотоксичних речовин розрахунковим методом або згідно з переліком 

відходів, наведених у Державному класифікаторі відходів. На всі види відходів 

розробляється технічний паспорт згідно з Міждержавним стандартом ДСТУ-

2195-93, дія якого поширюється на 10 країн СНД. 

Однією з найбільш гострих господарських і природоохоронних проблем 

залишається проблема побутових відходів. В Україні зберігається тенденція до 

прогресуючого збільшення обсягу утворення та вивезення на полігони твердих 

побутових відходів. На сьогодні в Україні утворилось близько 53 млн.м3 

твердих побутових відходів (ТПВ), що становить близько 11 млн. тонн. 

Основна маса ТПВ розміщується на полігонах та звалищах, кількість яких 

складає біля 4,5 тис., загальною площею майже 7,8 тис. га. 

До твердих побутових відходів (ТПВ) відносять картон, газетний, 

пакувальний або споживчий папір, тару (дерев’яна, скляна, пластикова, 

металева); предмети та вироби з дерева, металу, шкіри, скла, пластмаси, 

текстилю та інших матеріалів, що вийшли з ужитку або втратили споживчі 

властивості; зламані або застарілі побутові прилади, харчові відходи. 

Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних 

умов, пори року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя 

населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься 10,3 − 

26,4% паперу, 20 − 40 % харчових відходів, 0,75 − 3,7 % деревини, 0,2 − 8 % 

текстилю, 1 − 5,8 % металів, 1,1 − 9 % скла, 0,6 – 6 % полімерних відходів та 

інших речовин. 

Майже всі побутові відходи в Україні захоронюються на сміттєзвалищах. 

Переважна їх більшість працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням 

проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Кількість 

перевантажених сміттєзвалищ становить 967 од. (16%), а 1459 од. (24%)  не 

відповідають нормам екологічної безпеки. Водночас полігони є джерелом 

інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Практично ні на 

одному з них не знешкоджується інфільтрат. Майже усі сміттєзвалища 

потребують невідкладної санації та рекультивації. Не вирішуються питання 

створення нових полігонів. Половина полігонів побутових відходів приймає 

промислові відходи.  

Найбільші площі під полігонами ТПВ зайняті у Дніпропетровській 

(140 га), Донецькій (330 га), Одеській (195 га), Запорізькій (153 га), Луганській 

(129 га) областях[2]. 

Не у всіх населених пунктах України налагоджений збір та вивіз 

побутових відходів (послугами охоплено лише 74% населення). Щорічно 

виявляється близько 28 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу 

понад 1 тис. га. Найгірший показник охоплення населення послугами з 
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вивезення побутових відходів у Черкаській області, який складає 62%. Тому у 

багатьох місцях триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових 

відходів, як правило у природних рельєфних утвореннях − балках, ярах, 

долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, 

насичені забруднювальними речовинами, потрапляють у водні об’єкти. 

Переповнені звалища й полігони виводять з використання величезні площі, 

отруюють водойми та повітря, є розсадниками гризунів, інкубаторами 

хвороботворних організмів. Вимоги до полігонів ТПВ постійно зростають, що 

підвищує вартість захоронення відходів. 

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення 

населених пунктів і здійснюється спеціальними автомобілями спеціалізованих 

цехів (підприємств). Для збирання та тимчасового зберігання побутових 

відходів використовуються контейнери для сміття. 

Частина сміттєконтейнерів виготовляється без кришок, що призводить до 

підвищення вологості побутових відходів, зумовлює прискорення процесів 

загнивання в теплий період року та примерзання їх до контейнерів у морозну 

погоду, у зв’язку з чим ускладнюється транспортування та стає практично 

неможливою подальша переробка побутових відходів. Через несвоєчасне 

вивезення побутових відходів контейнери стають місцем розповсюдження 

гризунів, шкідливих комах та небезпечним джерелом інфекцій. 

Роздільне збирання побутових відходів налагоджене лише у 400 населених 

пунктах, працюють 20 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювальний завод і 

3 сміттєспалювальних установки. Завдяки цьому в Україні переробляють та 

утилізують лише 5% побутових відходів. 

Традиційний метод складування сміття на звалищах стає малоефективним 

і небезпечним для навколишнього середовища, тому стають актуальними 

питання вторинного використання, переробки й знешкодження ТПВ. 

Система комплексного поводженння з ТПВ включає зменшення утворення 

відходів (наприклад свідома відмова від одноразових речей) сортування 

(первинне та вторинне), переробку вторинної сировини із відходів, 

термообробку, ферментацію (виділення біогазу) чи інші процеси з 

невідсортованими відходами. Такі заходи забезпечують максимальну 

екологічну та економічну ефективність. 

Найбільш розповсюдженими видами промислової переробки ТПВ є 

сортування, спалювання чи біоферментація з отриманням тепла чи енергії. 

У ЄС як вторинну сировину використовують близько 40% побутових 

відходів. З решти видобувають біогаз чи отримують тепло для обігріву 

приміщень.   

З чотирьох сміттєспалювальних заводів (Київ, Харків, Севастополь та 

Дніпропетровськ) на сьогодні працює лише Київський.Але обладнання його 

застаріле і не відповідає сучасним екологічним вимогам, внаслідок чого він 

часто припиняє свою діяльність.  
 

Стан поводження з відходами в Україні 
 

В середньому щороку в Україні утворюється близько 450 млн. т відходів 

усіх класів небезпеки. З них побутових відходів близько 10 млн. тонн, які 
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захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 9 

тис. га. 

Проблема відходів в Україні вирізняється особливою масштабністю і 

значимістю як внаслідок домінування в промисловості ресурсоємних 

багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу 

адекватного поводження з відходами. Значні масштаби використання 

природних ресурсів та енергетично-сировинна спеціалізація економіки України 

разом із застарілою технологічною базою визначали й продовжують визначати 

високі показники щорічного утворення й нагромадження відходів. 

Проблема поводження з відходами є однією з ключових екологічних 

проблем, і усе більш вагомою в ресурсному аспекті. 

Основними джерелами утворення відходів залишаються підприємства 

гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-

енергетичного, будівельного та агропромислового комплексів. Переважна 

частина утворених відходів (99,6%) – це відходи четвертого класу небезпеки. 

Особливу групу високотоксичних відходів складають непридатні 

пестициди та заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин, які 

зберігаються майже у 4075 складах різних форм власності, а умови зберігання 

не відповідають вимогам екологічної безпеки (склади зруйновано, тара 

пошкоджена). 

Окрему проблему становить відпрацьована електрична та електронна 

техніка, використані батарейки, люмінісцентні та енергоощадні лампи, що 

складає близько 5% від усіх ТПВ, цей вид відходів є дуже небезпечним, 

оскільки багато з них містять токсичні метали − свинець, ртуть, кадмій, хром та 

берилій, а також бромовані антипірени, флуорохлоровуглеводні, поліхлоровані 

біфеніли, полівінілхлорид. Підраховано, що до 70% небезпечних для довкілля 

та здоров’я людини речовин, що знаходяться в ТПВ, міститься саме в 

електронних відходах. 

Основними чинниками, що сприяють такому стану сфери поводження з 

побутовими відходами є неврегульованість на законодавчому рівні положень 

щодо встановлення тарифів та оплати послуг з перероблення та захоронення 

побутових відходів і невиконання місцевою владою вимог, визначених 

Законами України “Про житлово-комунальні послуги” та “Про відходи” в 

частині недостатнього фінансування розвитку і утримання об’єктів галузі, 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів, норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів та організації належного контролю за 

перевезенням побутових відходів і використанням полігонів.  

Важлива роль в забезпеченні конкурентоспроможності національної 

економіки належить використанню відходів виробництва і споживання як 

вторинних ресурсів, як одному із зростаючих за значимістю факторів 

інноваційних трансформацій. Значні резерви ресурсозбереження зосередженні 

саме у відходах. Як сировинний потенціал відходи можуть замінювати 

первинні ресурсні джерела і відігравати важливу роль в інтеграційному 

потенціалі сталого розвитку, зменшуючи ресурсоспоживання і сприяючи 

забезпеченню сировинної незалежності територій, створюючи додатковий 

експортний потенціал та ін. 
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Запитання для самоконтролю: 
 

1. Чи є у складі ТПВ токсичні відходи? 

2. Яких відходів найбільше утворюється в Україні? Чому? 

3. Як зменшити об’єми ТПВ? 

4. На які класи токсичності поділяються усі відходи? 

5. Як сміттєзвалища впливають на екосистеми? 

6. Що таке комплекне використання відходів? 

7. Який ресурс утворюється при ферментації відходів? 

8. Що таке рециклінг? 

9. Попереджуальний підхід як основа вирішення проблеми утворення великої 

кількості відходів 

10. Піраміда поводження з ТПВ 

11. Використання відходів як вторинної сировини 

12. Сучасні технології поводження з відходами 

13. Чи можливе безвідходне виробництво? 
 

Тести: 
 

До якої групи відходів відносяться непридатні та протерміновані 

пестициди? 

1. промислові; 

2. сільськогосподарські; 

3. побутові; 

 

До якої групи відходів відносяться розкривні і супутні гірничі породи? 

1. промислові; 

2. сільськогосподарські; 

3. побутові; 
 

До якої групи відходів відносяться використаня батарейки та ртутьвмісні 

лампи: 

1. промислові; 

2. токсичні; 

3. органічні; 
 

Спосіб переробки відходів, в результаті якого отримують цінне азотне 

добриво або біопаливо, це: 

1. компостування; 

2. ферментація; 

3. піроліз; 
 

Спосіб переробки відходів, в результаті якого отримуютьбіогаз, це: 

1. компостування; 

2. ферментація; 

3. піроліз; 
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Збір побутових відходів у різні контейнери з врахуванням їхнього 

походження, це: 

1. компостування; 

2. сортування; 

3. утилізація; 
 

Технологічні операції, пов’язані зі зміною властивостей відходів, з метою 

підготовки їх до повторного використання або повернення в обіг, це: 

1. компостування; 

2. сортування; 

3. утилізація; 
 

Чим відрізняється полігон ТПВ від сміттєзвалища? 

1. технологічним устаткуванням; 

2. наявністю очисних споруд; 

3. видовуванням метану; 

4. усі перераховані варіанти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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Семінарське заняття № 15 
 

Тема: СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНОГО 

ЗРОСТАННЯ ХХІ СТ. 
 

Мета роботи. Вивчити основні положення концепції сталого розвитку, 

механізми, етапи та очікувані результати імплементації програмних заходів 

переходу до сталого розвитку. 

Основні поняття: Сталий розвиток, система індикаторів сталого 

розвитку, основні принципи сталого розвитку, категорії концепції сталого 

розвитку. 
 

План: 

1. Витоки концепції сталого (збалансованого) розвитку. 

2. Форум Ріо–92 та його рішення. 

3. Мета й основні принципи концепції сталого розвитку. 

4. Міжнародні форуми після Ріо−92 та їх рішення. 

5. Основні завдання забезпечення сталого розвитку в Україні. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 основні документи глобальної конвенції ООН та стан їх імплементації в 

Україні.  

 категоріальний апарат концепції сталого розвитку. 

 міжнародні угоди, до яких приєдналася Україна. 

Вміти: 

 давати оцінку стану справ у вимірах сталого розвитку.  

 здійснювати характеристику інтегрованого підходу до визначення 

контекст-індикаторів сталого розвитку.  
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На допомогу студенту: 
 

Усвідомлення людством реальної небезпеки екологічної катастрофи, яка 

загрожує існуванню цивілізації, стало причиною початку розробки концепції 

сталого розвитку. Новою парадигмою розвитку суспільства розглядається 

парадигма сталого розвитку, яку доцільно розуміти не лише в контексті зміни 

стосунків людини і природи задля розширення можливостей економічного 

зростання, а як скоординовану глобальну стратегію виживання людства, 

орієнтовану на збереження і відновлення природних спільнот у масштабах, 

необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери. 

Теоретичні основи сталого розвитку суспільства у своїх працях досліджували 

як вітчизняні, так і зарубіжні науковці: Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, 

В.С. Міщенко, Л.Б. Шостак, В.Я. Шевчук, З.В. Герасимчук, В.П. Прадун, 

Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка, А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк, О.В. Грянник, 

В.П. Феденко, В.М. Трегобчук та ін. 

Концепція сталого розвитку має довгу історію становлення. Починаючи 

від наукових праць В.І. Вернадського про ноосферу (початок минулого 

сторіччя), декларації першої конференції ООН з навколишнього середовища 

(Стокгольм,1972 р.), де було зазначено зв’язок економічного і соціального 

розвитку з проблемами навколишнього середовища, наукових доповідей 

Римського клуба (1972 р.), у яких формулювалися ідеї переходу цивілізації до 

стану “глобальної динамічної рівноваги”, до звіту Всесвітньої комісії ООН з 

навколишнього середовища і розвитку в 1987 р., конференції ООН з проблем 

навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), Всесвітнього 

самміту з питань сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.) і сьогодення. 

Появу терміну “сталий розвиток”(Sustainable Development) пов’язують з 

ім’ям прем’єр-міністра Норвегії Гру Харлем Брундланд, яка сформулювала 

його в звіті “Наше спільне майбутнє”, що було підготовлено для ООН і 

опубліковано у 1987 р. Міжнародною комісією з навколишнього середовища і 

розвитку. Вона визначала його як розвиток, який задовольняє потреби 

теперішнього часу, проте не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби. 

В червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН з 

навколишнього середовища і розвитку, на якій було прийнято історичне 

рішення про зміну курсу розвитку усього світового співтовариства. Це 

безпрецедентне рішення глав урядів і лідерів 179 країн було обумовлено 

катастрофічною глобальною екологічною ситуацією і прогнозованою 

глобальною катастрофою, що може вибухнути вже в ХХІ ст. і привести до 

загибелі всього живого на планеті. На цій конференції була прийнята Світова 

програма дій Порядок денний на ХХІ століття. Програма є програмою дій з 

впровадження засад сталого розвитку в країнах світу. Документ передбачає, що 

забезпечення сталого розвитку є, в першу чергу, обов’язком національних 

урядів згідно з принципом спільної, але диференційованої відповідальності та 

потребує розробки національних програм і відповідної політики.В Програмі дій 

з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття, ухвалена 
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Генеральної Асамблеєю ООН на спеціальній сесії “Планета Земля +5” в 1997 р. 

наголошується, що досягнення сталого розвитку вимагає ув’язки та інтеграції 

його економічних, екологічних і соціальних цілей. 

Генеральна Асамблея ООН заснувала в 1992 р. Комісію зі сталого 

розвитку, за підсумками роботи якої згодом були прийняті важливі рішення. На 

11-й сесії ООН у м. Нью-Йорк (2003 р.) було прийнято тематичну програму 

заходів для забезпечення сталого розвитку на період до 2017 р. Невід’ємною 

частиною концепції стійкого розвитку є система індикаторів, розроблена 

Комісією ООН зі сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку набуває значного поширення як одна з 

провідних глобальних проблем людства, що має міждисциплінарний характер і 

розглядається в багатьох аспектах і ракурсах. 

Вона охоплює, як мінімум, дві найважливіші ідеї: 

- цей розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та 

екологічних проблем. Розвиток буде сталим тільки тоді, коли буде досягнута 

рівновага між різними факторами, що зумовлюють загальний рівень життя; 

- нинішнє покоління має обов’язок перед прийдешніми поколіннями 

залишити достатні запаси соціальних, природних та економічних ресурсів для 

того, щоб вони могли забезпечити для себе рівень добробуту не нижчий, ніж 

той, що ми маємо зараз. 

Ця концепція ставить фундаментальне завдання поєднати динамічний 

економічний розвиток з наданням рівних можливостей кожному члену 

суспільства за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів та 

ліквідації залежності між економічним зростанням та забрудненням довкілля. 

Досягнення сталого розвитку у широкому розумінні має такі основні 

напрямки й аспекти. 

Економічний аспект: господарська діяльність людства повинна 

орієнтуватись не на зростання споживання ресурсів біосфери, а на його 

раціоналізацію; подальший розвиток повинен виходити не із збільшення 

матеріального виробництва, а з інтенсифікації господарства за рахунок 

інформаційних технологій. Високі темпи економічного зростання з одного боку 

є благом, оскільки вони забезпечують зростаючі потреби населення, а з другого 

− злом, бо вони спричиняють все більше техногенне навантаження на довкілля 

та його деградацію. 

Демографічний аспект: виважена демографічна політика в різних країнах 

і регіонах повинна стати обов’язковою складовою сталого розвитку. Все більш 

помітну роль у стратегії економічного зростання відводять питанням 

народонаселення, зокрема необхідності регулювання його приросту в країнах з 

високим рівнем народжуваності та недостатньо високим економічним 

розвитком. Включення питань народонаселення в економічні плани і стратегії 

розвитку не лише прискорить темпи сталого економічного розвитку і 

пом’якшить проблеми бідності, але й буде сприяти досягненню соціальних 

цілей у сфері народонаселення та підвищення якості його життя. 

Соціальний аспект: сталий розвиток орієнтований на подолання великої 

різниці в рівнях доходів і якості життя між різними країнами, різними групами і 

прошарками населення. 
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Екологічний аспект: будь-яке господарське рішення повинно враховувати 

близькі і далекі його соціально-екологічні наслідки. Реальний природно-

ресурсний потенціал біосфери обмежений. Тому, необхідні певні норми і 

обмеження щодо його використання. 

Культурологічний аспект: традиційні стереотипи й орієнтири 

життєдіяльності повинні замінюватись новими поглядами; потрібен перегляд 

“споживчого” підходу; потрібне розуміння єдності національно-регіональних 

цінностей і глобальних загальнолюдських пріоритетів. 

Прогностичний аспект: ефективність управлінських рішень стане значно 

вищою, якщо вони спиратимуться на достовірне прогнозування процесів 

соціально-економічного розвитку. 

В центрі концепції сталого розвитку стоїть людина, оскільки вона сама з 

її потребами є метою суспільної діяльності, і вона ж є основним фактором 

досягнення мети. Людина (як ресурс розвитку), з одного боку, є біологічною 

істотою, з іншого – носієм інтелекту, творцем і споживачем інформації (в 

широкому розумінні), яка якраз і є невичерпним ресурсом розвитку. Людина, як 

особливий вид ресурсів, не лише наділена інтелектом, але й здатна робити 

вибір. Тому перехід людства до сталого розвитку приведе до гармонізації 

взаємодії з природою всієї світової спільноти, формування сфери розуму 

(ноосфери), а мірою національного та індивідуального багатства стануть 

духовні цінності і знання людини, яка житиме в гармонії з навколишнім 

середовищем. 

Тому ключовими завданнями сталого розвитку можна визначити такі: 

1. Відновлення і подальше збереження в потрібному обсязі на необхідній 

площі природних екосистем та їхньої здатності до самовідтворення. 

2. Забезпечення при цьому випереджального розв’язання проблеми: 

економічного, соціального, демографічного і духовного розвитку. 

3. Узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю 

екосистем. 

Сталий розвиток − багаторівневе поняття. Його індивідуальний рівень 

виходить з того, що будь-які зміни довкілля спричинені діяльністю окремої 

людини. Потрібні радикальні зміни індивідуальної свідомості кожної людини 

щодо можливих наслідків своєї особистої діяльності. Будь-яка глобальна 

проблема людства обов’язково має і свій “індивідуальний вимір”. 

Локальний рівень проблеми сталого розвитку зумовлений колективним 

характером життєдіяльності. Збалансовані взаємини господарства і природи 

акцентуються на рівні локальних соціальних інтеграцій − поселень, 

підприємств. Саме на цьому рівні формується екологічне підприємництво, 

екологічні інвестиції. 

Національний і глобальний рівні інтегрують індивідуальні, групові й 

загальнолюдські аспекти сталого розвитку. Взаємодія населення − господарства 

− природи потребує певної регламентації й управління на національному і 

глобальному рівнях. Тому Порядок денний на ХХІ ст. названий “основним 

законом планети Земля”, “кодексом поведінки держав”. 

Життєва сталість залежить від прийняття людьми зобов’язань пошуку 

балансу у відносинах з іншими людьми і з природою, керуючись правилами 
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так, що люди повинні ділитися один з одним життєвими благами і піклуватися 

про Землю. Людство повинне брати від природи не більш того, що вона може 

створити. Це означає прийняття такого життєвого стилю і такого шляху 

розвитку, що поважають природу і діють у рамках її обмежень. Це може бути 

зроблене без відмови від численних вигод, що приносить сучасна технології, 

забезпечуючи функціонування технологій в рамках зазначених обмежень. 

Принципи сталого розвитку взаємозалежні і взаємопідтримувані. З 

представлених нижче принципів, перший − основний, як той, що забезпечує 

етичну базу для інших. 

Основними принципами сталого розвитку є: 

- повага і турбота до всіх живих співтовариств; 

- поліпшення якості людського життя; 

- збереження життєздатності і розмаїтості Землі; 

- забезпечення сталого використання відновлюваних ресурсів; 

- мінімізація виснаження невідновлюваних ресурсів; 

- зміна індивідуальних позицій і діяльності. 

Отже, можна зробити висновок, що для того, щоб дотримуватися 

принципів концепції сталого розвитку, реалізувати її, необхідно розпочати з 

найскладнішого рівня – індивідуального. Кожній людині необхідно змінити 

“споживацьке” ставлення, почати думати про навколишнє середовище, людей 

навколо та майбутні покоління. Адже досягти спільної мети можна лише за 

умови об’єднання зусиль всіх людей, які мають усвідомити загрозу для 

подальшого життя на Землі, а відтак докорінно змінити, перш за все, свій 

світогляд та свої дії. 

Уперше термін “сталий розвиток” ввела у 1987 р. Гру ХарлемБрундланд. 

На сьогодні існує багато визначень цього терміну, які об’єднує теза про те, що 

сталий розвиток є збалансування, врівноваження потреб з ресурсними й 

екологічними можливостями територій, а також такий розвиток людства та 

характер використання ним ресурсів планети, який дає змогу задовольняти 

потреби сьогодення та не підриває потенційні можливості забезпечення потреб 

наступних поколінь. Сталий розвиток – це процес забезпечення 

функціонування територіальної системи із заданими параметрами в певних 

умовах, протягом необхідного проміжку часу, що веде до гармонізації факторів 

виробництва та підвищення якості життя сучасних і наступних поколінь за 

умови збереження і поетапного відтворення цілісності навколишнього 

середовища. 

Сталий розвиток – це модель функціонування системи із обмеженими 

параметрами, що забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між 

компонентами інтегрованої екосистеми протягом визначеного проміжку часу. 

В 1996 р. Комісією зі сталого розвитку були опубліковані індикатори СР. 

Індикатори СР − з одного боку, відображають соціальні, економічні і екологічні 

параметри у єдиному комплексі; з іншого – їх розвиток розглядається через 

зміну станів, кожен з який характеризується визначеною сталістю і здатністю 

до змін. Комісія пропонує 134 індикатори СР, які розділені на основні групи: 

соціальні, економічні, екологічні, інституціональні. 
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20–22 червня 2012 року в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція 

Організації Об’єднаних націй зі збалансованого розвитку: Конференція 

“Ріо+20”. Через 20 років після проведення “Саміту Землі” світові лідери 

зібралися у Бразилії для прийняття важливих зобов’язань щодо збалансованого 

розвитку, більше того, щодо майбутнього планети. Ця велика світова зустріч зі 

збалансованого розвитку стала нагодою поновити рух та політичні 

зобов’язання, започатковані “Самітом Землі” у 1992 р. 

У Конференції взяли участь понад 100 глав держав і урядів, а також 

близько 40 тисяч представників урядів, парламентаріїв, мерів міст та 

громадянського суспільства. 22 червня 2012 року главами держав і урядів був 

ухвалений підсумковий документ Конференції ООН Ріо+20: “Майбутнє, якого 

ми прагнемо”. У заключному документі Конференції була підтверджена 

прихильність меті, прийнятій на Всесвітньому саміті зі збалансованого 

розвитку у 2002 році: курсу на стійкий розвиток і на забезпечення побудови 

економічно, соціально та екологічно збалансованого  

Таким чином, концепція сталого розвитку відбиває розуміння тісного 

взаємозв’язку екологічних, економічних і соціальних проблем людства і того 

факту, що вони можуть бути вирішені лише комплексно, за умови тісної 

співпраці і координації зусиль усіх країн світу. Сталий розвиток ставить 

питання про мету існування людини і суспільства, вимагає перегляду 

взаємовідносин між людиною і природою, а також соціальної справедливості і 

рівності. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Історія формування концепції сталого розвитку. 

2. Документи конференції ООН з проблем довкілля та розвитку в Ріо–де–

Жанейро (1992) та їх значення для людства.  

3. Основні характеристики та показники сталого розвитку. 

4. Основні напрями і пріоритети забезпечення сталого розвитку в Україні. 
 

Тести: 

Коли відбулася конференція ООН з проблем довкілля та розвитку в Ріо–

де–Жанейро? 

1.1970р.               2. 1980р.      3.1992р.             4. 2010р. 
 

Коли і де було сформульовано перше визначення сталого розвитку 

суспільства? 

1. 1980р. – “праця “Стратегія збереження світу”. 

2. 1987р. – доповідь “Наше спільне майбутнє”. 

3. 1992р. – конференція в Ріо–де–Жанейро. 

4. 1997р. – 19-та сесія Генеральної тАсамблеї ООН з проблем довкілля та 

сталого розвитку. 
 

Який принцип має лежати в основі концепції сталого розвитку? 

1. Антропоцентризм. 

2. Екоцентризм. 

3. Ноосферна стратегія. 
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4. Космоцентризм. 

 

Яка з названих глобальних проблем належить до інтерсоціальних? 

1 збільшення кількості населення на планеті 

2 голод 

3 війни і миру 

4 потепління клімату 

 

Яка з названих глобальних проблем належить до соціальних? 

1 збільшення кількості населення на планеті 

2 голод 

3 війни і миру 

4 потепління клімату 

 

Яка демографічна тенденція є найгострішою проблемою для сталого 

розвитку людства? 

1 депопуляція 

2демографічний вибух 

3 зниження тривалості життя 

4зростання питомої ваги старших поколінь 

 

Задоволення яких потреб людини можна вважати ідеалом для суспільства 

сталого розвитку? 

1 духовні потреби 

2 вітальні (життєві) потреби 

3 розумні потреби 

4 матеріально-економічні потреби 

 

Який принцип становить суть ідеї сталого розвитку суспільства? 

1 незмінність параметрів соціального поступу 

2 здатність задовольняти потреби як сучасності, так і наступних поколінь 

людства 

3 можливість невпинно нарощувати економічний потенціал суспільства 

4 неперервне поглиблення пізнання світу людиною 
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Семінарське заняття №16 
 

ТЕМА: МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
 

Мета роботи. Ознайомлення з основними міжнародними угодами в галузі 

охорони довкілля. 

Основні поняття: Міжнародні угоди у галузі охорони довкілля, Конвенції, 

що спрямовані на охорону довкілля, міжнародні громадські організації в галузі 

охорони довкілля. 

План: 

1. Міжнародне право у галузі охорони довкілля. Джерела міжнародного 

права. 

2. Основні завдання екологічної політики України. 

3. Міжнародне співробітництво України у вирішенні проблем довкілля. 

4. Зміст найголовніших конвенцій з охорони довкілля. 

5. Міжнародна класифікація природоохоронних територій. 
 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ: 
 

Знати: 

 основні міжнародні угоди в галузі охорони довкілля; 

 головні завдання екологічної політики України; 

 основні громадські організації в світі у галузі охорони довкілля. 

 

Вміти: 

 визначати місце і роль України у вирішенні проблем у галузі довкілля 

згідно Міжнародних угод; 

 формувати завдання і складати програми участі України у дотриманні 

міжнародних вимог, що стосуються охорони довкілля. 

 

Рекомендована література: 

1. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект й у схемах: навч. посібник. 

К.: ЮрінкомІнтер, 2006. 192 с. 

2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. Природно-ресурсний 

потенціал сталого розвитку України, 1999. 716 с. 

3. Екологія: основи теорії і практикум:навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Львів: Новий Світ – 2000; Магнолія плюс, 2003. – 296 с. 

4. Каманін А. Деякі принципові положення щодо захисту екологічних прав 

особи в праві ЄС http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/law/3.3.pdf 

5. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право 

навколишнього середовища: навч. посібник. Львів, 2004. 258 с. 

6. Ситник К.М., Брайон А.Б., Гордецкий А.В., Биосфера. Экология. Охрана 

природы. К.: Наукова думка, 1987. 524 с. 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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На допомогу студенту: 

 

Систему джерел міжнародного права навколишнього середовища 

складають договори, конвенції декларації, хартії, резолюції, 

директиви,протоколи програми дій тощо. За критерієм юридичної сили їх 

поділяють на дві групи. До першої з них належать акти, які містять обов’язкові 

до виконання норми і принципи (так зване тверде право), а до другої − акти, які 

містять необов’язкові до виконання правила, здебільшого рекомендаційного 

характеру (так зване м’яке право). Прикладами актів другої групи є 

Стокгольмська декларація з навколишнього середовища, Декларація Ріо-де-

Жанейро з навколишнього середовища і розвитку, Всесвітня хартія природи, які 

мають високий моральний авторитет у світовому співтоваристві. 

Джерела міжнародного права можна класифікувати і за іншими 

критеріями. Зокрема, за предметом правового регулювання вони поділяються 

на загальні і спеціальні. За дією у просторі акти бувають: глобальні; регіональні  

та локальні. За часом дії поділяють на акти: з необмеженим терміном дії; 

з визначеним терміном дії. 

За суб’єктами акти міжнародного права навколишнього середовища 

поділяють на: міждержавні; міждержавні з участю інших суб’єктів; акти 

міжнародних організацій. 

З усіх джерел міжнародного права навколишнього середовища провідне 

місце належить міжнародним договорам (угодам, конвенціям). 

Декларації, хартії, резолюції та інші акти рекомендаційного характеру 

здебільшого приймаються міжнародними екологічними організаціями. 

Особливе місце серед них займають резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Це 

місце зумовлено високим міжнародним авторитетом органу, який приймає 

відповідні акти. 

До джерел міжнародного права навколишнього середовища належить 

також міжнародний звичай. Здебільшого він використовується у процесі 

формування принципів міжнародного екологічного права. Більш конкретні 

правила у цій сфері встановлюються нормами міжнароднихдоговорів. 

Опосередкованим джерелом міжнародного права навколишнього 

середовища можуть бути й рішення міжнародних судів. Ці рішення певною 

мірою враховуються при розгляді аналогічних справ екологічного характеру в 

цих судах. 

Обов’язковий характер мають також рішення міжнародних організацій. 

Директиви Європейського Союзу містять положення керівного характеру, 

обов’язкові для країн-членів. Директиви зобов’язують держави досягнути 

певних цілей і результатів та залишають методи їх досягнення на розсуд 

держав. Вони встановлюють термін, найчастіше два роки, протягом яких 

держави повинні імплементувати директиви у національне законодавство. 

Наприклад, Директива Ради Європейської Співдружності № 85/337 від 27 

червня 1985 року “Про оцінкувпливупевних публічних і приватнихпроектів на 

навколишнє середовище” або Директива № 90/313 від 7 червня 1990 року “Про 

свободу доступу до інформації про навколишнє середовище”. 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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Особливе місце займають резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які мають 

важливе значення у формуванні і реалізації принципів міжнародного 

співробітництва, зокрема резолюція “Економічнийрозвитокі охорона природи” 

від 18 грудня 1962 року, де закладена концепція органічного поєднання 

охорони природи і економічного розвитку, яка на конференціях ООН 

уСтокгольмі(1972 р.) і в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) була розвинута у концепцію 

сталого (збалансованого) розвитку, або резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

“Про історичну відповідальність держав за збереження природи Землі для 

теперішнього і майбутнього поколінь”. Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

від 28 жовтня 1982 року була схвалена Всесвітня хартія охорони природи, яка 

заклала 24 принципи міжнародного співробітництва. Хартія за 

своєююридичною силою належить до 

другоїгрупиджерелміжнародногоекологічного права, якімаютьрекомендаційний 

характер.  

Особливістю міжнародного екологічного права є значна роль міжнародних 

квазінормативних актів (декларацій, стратегій), так званого “м’якого права”. 

До цієї групи джерел належать ті міжнародно-правові акти, які не 

справляють прямого регулятивного впливу на поведінку суб’єктів міжнародної 

співдружності, але мають великий авторитет, створюють моральну атмосферу, 

спонукають до активного співробітництва та діяльності. Типовим прикладом є 

Стокгольмська декларація по навколишньому середовищу (1972 р.) та 

Декларація Ріо, прийнята на конференції ООН по навколишньомусередовищу і 

розвитку (1992 p.). Ці декларації проголошують принципи поведінки держав та 

міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля. Вони не впливають 

прямо на міжнародні відносини, але їх положення втілюються у конвенціях, 

рішеннях міжнародних організацій та в національномузаконодавстві. 

Традиційним способом класифікації джерел міжнародного права є поділ їх 

за колом учасників договору на дво- і багатосторонні. Серед останніх 

виділяють глобальні і регіональні. Глобальною є Рамкова конвенція про зміни 

клімату (1992 p.), регіональною − Конвенція про захист Чорного моря 

відзабруднення (1992 p.). 

Міжнародний звичай також має певне значення як джерело міжнародного 

екологічного права, зокрема при формуванні його принципів та основних 

інститутів; він передує більш детальній регламентації. Обмеженість 

застосування звичаєвих норм у сфері охорони навколишнього середовища 

обумовлена недостатньою чіткістю норм і правил, встановлених звичаєм. 

Наприклад, при визначенні відповідальності за шкоду, заподіяну 

навколишньомусередовищу, за межами національної юрисдикції норми 

міжнародного звичаю дозволяють встановити тільки протиправність, але не 

регулюють порядку відшкодування шкоди, ступеня відповідальності. Ці 

недоліки міжнародного звичаю можуть бути подолані в міжнародних 

договорах. Тому міжнародне екологічне право розвивається в основному у 

напрямку договірного (конвенційного) регулювання. 

Міжнародний союз охорони природи (МСОП; англ. International Union for 

Conservation of Nature, IUCN) − міжнародна організація, метою якої є 

збереження природних ресурсів. Заснована в 1948 році, головний офіс 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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знаходиться в місті Гланд (Швейцарія). Членами організації можуть бути як 

юридичні, так і фізичні особи. На теперішній час членами МСОП є 78 країн, 

112 урядових та 735 неурядових організацій (в тому числі й українських), а 

також велика кількість вчених з 181 країни. 

Основним уставним видом діяльності МСОП є допомога співтовариствам 

будь-якого виду у справі збереження біорізноманітт і впровадження екологічно 

чистих та сталих методів використання природних ресурсів. З 1963 року МСОП 

видає Червоний Список Міжнародного Союзу Охорони Природи – найбільш 

всеосяжний збірник відомостей про охоронний статус рослин та тварин в 

усьому світі. 

В МСОП розроблено наступну систему категорій природоохоронних 

територій: Ia − Природний заповідник суворого режиму Ib – Місцевість 

природного стану (Wilderness Area). II – Національний парк (National Park). 

III – Пам’ятка природи (Natural Monument). IV – Територія збереження 

виду/місцеперебування (Habitat/Species Management Area). V – Охоронюваний 

ландшафт (Protected Landscape/Seascape). VI − Територія контрольованого 

природовикористання (Managed Resource Protected Area). 
 

Запитання для самоконтролю: 
 

1. Коли і з якою метою визначається Всесвітній день охорони довкілля? 

2. Які завдання ставить перед собою Всесвітній фонд дикої природи? 

3. Які питання вирішує організація ООН з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО)? 

4. Назвіть основні міжнародні угоди в галузі охорони довкілля? 

5. Світова екологічна Конституція: ідея, її суть та завдання. 

6. Міжнародні організації та їх роль у збереженні довкілля. 

7. Громадський екологічний рух: його виникнення та етапи становлення. 

8. В чому полягають завдання програми “Людина і біосфера”? 

 

Тести: 

Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП) 

створено у 

1. 1945 р.   2. 1948 р.   3. 1956 р. 

 

Генеральна Асамблея ООН  прийняла “Всесвітню хартію природи” у 

1. 1956 р.   2. 1970 р.   3. 1982 р. 

 

Декларація про навколишнє середовище та розвиток (Ріо−де−Жанейро) 

була прийнята в 

1. 1998 р.   2. 1992 р.   3. 1984 р. 

 

Кіотський протокол – це документ, прийнятий з метою:  

1. недопущення подальшого випадання “кислотних опадів”; 

2.  регулювання викидів “парникових газів”;  

3. охорони атмосфери від радіаційного забруднення; 

4. недопущення подальшого виникнення смогів над містами; 
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Першим у світі національним парком є:  

Серенгеті (Африка),       Казіранга (Індія),           Йєллоустоунський (США). 

 

Виберіть твердження, що стосується Бернської конвенції: 

1. захист від генетично видозмінених організмів, небезпечних для 

біорізноманіття; 

2. збереження мігруючих видів диких тварин; 

3. захист видів від їх знищення для продажу;  

 

Які функціональні зони виділяють в межах територій біосферних 

заповідників?  

1. абсолютно заповідна, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної 

рекреації, господарська зона;  

2. експозиційна зона, наукова, заповідна, адміністративно-господарська;  

3. заповідна, буферна, зона антропогенних ландшафтів (транзитна). 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Методичні вказівки 
 

Результати самостійної роботи над темами, які не охоплені (або охоплені 

частково) лекціями та семінарськими заняттями, оформлюють як реферат. У 

рефераті, що готується за результатами опрацювання навчальних підручників й 

посібників, наукових статей, власних наукових досліджень варто 

проаналізувати бачення інших авторів на досліджувану проблему та навести 

власне науково-обґрунтоване бачення й розуміння порушеної проблеми. 
 

Орієнтовна структура реферативної роботи: 
 

1. Розкриття змісту досліджуваного поняття чи процесу (до 5 ст.). 

2. Наведення прикладів досліджуваних понять чи детальний аналіз 

одного з них (до 6 ст.). 

3. Список використаних джерел. 

 

Теми для самостійного опрацювання: 

1. Рівні організації живої матерії. 

2. Основні екологічні закони. 

3. Поняття середовища, їхні типи та характеристика. 

4. Форми біотичних взаємовідносин організмів. 

5. Фенологія як наука. 

6. Чинники водного середовища. 

7. Головні чинники клімату. 

8. Особливості впливу едафічних чинників. 

9. Взаємодія екологічних чинників. 

10. Антропогенні чинники середовища. 

11. Місце людини в біосфері. 

12. Причини стабільності популяції рослин і тварин у природних 

екосистемах. 

13. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління. 

14. Кругообіг важливих хімічних елементів у біосфері. 

15. Жива речовина. Геохімічна робота живої речовини. 

16. Класифікація основних екосистем світу. 

17. Біомаса й продуктивність біоценозу. 

18. Біологічне різноманіття – основа стійкого існування екосистем. 

19. Загальні принципи стабільності та стійкості біосистем і екосистем. 

20. Головні етапи використання речовин та енергії в екосистемах. 

21. Вчення В. Вернадського про біосферу та ноосферу. 

22. Головні джерела забруднення довкілля. 

23. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. 

24. Природні небезпечні явища і процеси. 

25. Техногенні небезпечні явища і процеси. 

26. Екологічна безпека як основа сталого розвитку. 

27. Механічне забруднення довкілля та його характеристика. 
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28. Фізичне забруднення довкілля та його характеристика. 

29. Біологічне забруднення довкілля та його характеристика 

30. Хімічне забруднення довкілля та його характеристика. 

31. Шумове забруднення довкілля та його характеристика. 

32. Радіоактивне забруднення довкілля та його характеристика. 

33. Форми та механізми деградації біосфери. Роль промислового та 

сільськогосподарського виробництва. 

34. Військові аспекти деградації біосфери. 

35. Вплив людини на глобальні біосферні процеси. 

36. Науково-технічний прогрес та екологія. 

37. Вплив промислового виробництва на біосферу. 

38. Екологічне середовище в містах. 

39. Людина у міському середовищі. Медична екологія. 

40. Рослини і тварини в місті. 

41. Соціальна екологія та її завдання. 

42. Охорона генофонду. Червона книга України. 

43. Екологічне нормування антропогенних навантажень. 

44. Соціально-організаційні та правові основи охорони природи. 

45. Екологічна політика. Охорона природи на державному і 

міждержавному рівнях. 

46. Моніторинг. Методи та форми контролю стану екосистем. 

47. Система екологічного законодавства України. 

48. Природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні. 

49. Моніторинг у галузі охорони довкілля. 

50. Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. 
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4. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 
 

Система оцінювання знань студентів за курсом „Основи 

екології”передбачає поточний, модульний та підсумковий семестровий 

контроль знань – іспит у 2-му семестрі. Контроль знань здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять. Студент за відпрацьовані семінарські заняття максимально може 

набрати30 балів. При поточному контролі під час семінарських занять оцінці 

підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при 

обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях. 

Модульний контроль проводиться на занятті після вивчення 

відповідного змістовного модуля. Цей вид контролюздійснюється на підставі 

результатів модульних контрольних робіт (тестування), виконанням яких 

завершується вивчення матеріалу позмістовних модулях.Упродовж вивчення 

курсу „Основи екології” виконується дві модульні контрольні роботи. За кожен 

змістовний модуль можна набрати до20-ти балів. 

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що 

підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за модулями, за 

семінарські заняття і самостійну роботу. 

Знання студента оцінюються за 100-бальною шкалою. При оформленні 

документів використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Екзаменаційна оцінка  

за національною шкалою 

А 90-100 5 Відмінно 

В 81-89 
4 Добре 

С 71-80 

D 61-70 
3 Задовільно 

Е  51-60 
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навколишнього середовища у Львівській області. 

3. http://www.nature.org.ua/nr2016/ – Національна доповідь про стан 

навколишнього природного середовища України у 2016 р.  

4. http://www.dossier.kiev.ua – сайт інформаційно-видавничого центру 

„Зелене досьє”. 

5. http://www.news.ukrntec.com – екологічні новини України та світу. 

6. http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного 

центру української екологічної асоціації „Зелений світ”. 

7. http://www.ecolife.org.ua – сайт кафедри природоохоронної діяльності 

Донецького національного університету. 

8. http://www.ecoline.ru/books – електронна екологічна бібліотека 

Відкритої довідково-інформаційної служби „Ecoline”. 

9. http://fgtu.donntu.edu.ua/fm/eco.htm – науково-технічний журнал 

„Проблеми екології” (Донецький державний технічний університет). 

10. http://www.ln.com.ua – сайт Гуманітарного екологічного журналу 

(Київський еколого-культурний центр, МСОП). 
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