
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення теми 
«Біосфера та перетворювальна діяльність людини»  

 

  

У процесі вивчення теми студенти повинні ознайомитись з найвищим 

рівнем організації життя на нашій планеті - біосферним. 
 Термін "біосфера" ввів в науку відомий вітчизняний геохімік та біохімік, 

перший президент Української Академії Наук, академік Володимир Іванович 
Вернадський у 1926 році.  

 За визначенням вченого, біосфера - це та частина земної кулі, в межах якої 
існує або існувало життя. Біосфера становить цілісну високоорганізовану 

суперекосистему, одну з найбільших систем, яка існує на земній кулі, в якій усі 
складові частини функціонально між собою пов'язані. 
 Потрібно знати будову біосфери та її місце в системі сфер Землі, при цьому 

слід звернути увагу, що біосфера - це мільярдами років відшліфована, 
надзвичайно складна система, неоднорідна за вертикальною і горизонтальною 

будовою, різноманітна за видовим складом організмів; вона знаходиться в стані 
безперервного руху й постійно зазнає більш чи менш напружених еволюційних 

змін. Життя на Землі, чи існування біосфери, являє собою потужний кругообіг 
матерії. Мільярди тонн різних речовин виділяються живими організмами у 

навколишнє середовище і знову забираються з нього. 
 Компонентами біосфери є жива речовина, гірські породи, вода, повітря, 

сонячна радіація. Біосфера включає речовини у твердому, рідкому і 
газоподібному стані, тобто вона - трифазна. 

 Область існування живої речовини охоплює атмосферу (до тропосфери - 16-
20 км), літосферу (кору вивітрювання), всю гідросферу. Біосфера триярусна. 
 Слід добре усвідомити, що все живе в біосфері утворює живу речовину. 

Біомаса рослин у 2500 разів переважає загальну масу тварин. 
 Людство становить незначну біомасу в біосфері, але воно справляє на неї 

величезний вплив. Масштаби його діяльності розширюються внаслідок 
постійного зростання кількості населення, швидкого прискорення науково -

технічного впливу на природне середовище. У розвитку біосфери настав такий 
період, коли людина повинна планувати свою господарську діяльність так, щоб не 

порушувались закономірності, які склалися в гігантській екосистемі.  
 Академік В.І.Вернадський у вченні про біосферу висловлює думку, що 

тепер людство повинне створити нову оболонку Землі - ноосферу ("розумну 
оболонку" Землі). 

 Слід пам'ятати, що ноосфера виникла разом із людством. "Саме 
невіддільність людства від біосфери вказує на головну мету в побудові ноосфери. 

Вона полягає у збереженні того типу біосфери, в якому виникала і може існувати 
людина як вид, зберігаючи своє здоров'я. (Н.Ф.Реймерс, 1980).  
 

 



 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
для самостійного вивчення теми 

«Організація та функціонування екосистем»  
 

  

Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу, що в природі все більше 

проявляються зміни, викликані сільськогосподарською діяльністю людини. При 

цьому природні (первинні) біогеоценози витісняються штучно створеними 

луками, полями, пасовищами. Виникають трансформовані екологічні системи — 

агробіоценози. Потрібно запам'ятати, що агробіоценози являють собою спрощену, 

збіднену, а тому і нестійку екологічну систему. Існують вони не ізольовано від 

загального природного середовища і як елементарні частки біосфери, зазнають 

впливу різних компонентів природних біогеоценозів і неорганічного середовища 

Землі. Цю особливість необхідно твердо пам'ятати тому, що в 

сільськогосподарському виробництві не завжди враховуються складні 

взаємозв'язки та взаємозумовленість явищ природи. 

 Для забезпечення населення планети продуктами харчування назріла 

потреба підвищення продуктивності біосфери. Опрацьовуючи матеріал теми, слід 

пам'ятати, що кожен живиї організм живе в оточенні безлічі інших, вступає з 

ними в найрізноманітніші відносини, як з негативними, так і з позитивними для 

себе наслідками, і в кінцевому підсумку не може існувати без цього живого 

оточення. 

Вивчіть визначення термінів: популяція, біоценоз, екосистема, сукцесія тощо. 

Щоб краще запам'ятати ці терміни, їх слід виписати в зошит для конспектів з 

коротким поясненням. 

 Вивчаючи екологію популяцій слід звернути увагу на те, що вивчення 

популяційної структури виду має надзвичайно важливе теоретичне і практичне 

значення при здійсненні заходів з раціонального природокористування. 

Зменшення числа популяцій — тривожна ознака. Види, що складаються з однієї, 

двох популяцій перебувають під загрозою загибелі і потребують особливої уваги. 

Такі види занесені в Червону книгу. 

 Необхідно вивчити загальні закономірності регуляції чисельності 

популяцій. 

Вивчаючи питання про екосистему слід засвоїти, що вона завжди включає два 

компоненти — біоценоз і біотоп. 

 Потрібно знати співвідношення понять: «біоценоз», «біогеоценоз», 

«екосистема»; види екосистем, їх життєві форми. А також що таке видова  

різноманітність, густота популяцій, біомаса. 



 Треба пам'ятати, що складні взаємозв'язки, які існують між компонентами 

екосистем, утворювалися століттями, завдяки чому забезпечується здатність 

підтримувати в них життєві процеси. Тому екосистема функціонує як динамічний 

природний комплекс, якому властива саморегуляція. При господарському 

використанні екосистем дуже важливо підтримувати або мінімально порушувати 

історично вироблені складні взаємозв'язки між середовищем і компонентами 

екосистем, щоб не порушити потенціальну здатність до саморегуляції. 

 Необхідно знати, що хоча біогеоценози (екосистеми) є саморегулюючою 

системою, яка прагне стійкого стану, проте цей стан ніколи не досягається 

повністю. 

Слід знати зміни у біоценозах (сукцесії), причини, що їх викликають.Сукцесія — 

керований процес, його можна і треба передбачати. Штучне регулювання сукцесії 

лежить в основі багатьо заходів у лісівництві та луківництві. 

 Для забезпечення населення планети продуктами харчевання виникла 

потреба підвищення продуктивності біосфери.  Особливу увагу потрібно звернути 

і на боротьбу з хижацьким використанням її ресурсів, з марнотратством продуктів 

харчування, з прямим знищенням харчових продуктів заради збереження цін, 

псуванням продуктів внаслідок радіоактивного, хімічного та іншого забруднення; 

з припиненням руйнування орних земель ерозією, промисловими відходами, 

нераціональними забудовами; організацією біологічної і розумної хімічної 

боротьби з шкідниками тощо. Виникає потреба в створенні високопродуктивних 

екологічні систем, які б підтримувала людина. 

 Охорону навколишнього природного середовица на теритої 

сільськогосподарського підприємства повинні забезпечувати всі служби 

агрономічна, меліоративна, зооветеринарна, інженерна, економічна в межах своїх 

обов'язків і повноважень. 



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення теми 

«Сучасні екологічні проблеми охорони природи в 

сільськогосподарському виробництві» 

 

 Опрацьовуючи матеріал теми, потрібно усвідомити, що з удосконаленням 

засобів праці та просторовим розширенням масштабів діяльності людини, 

всебічною інтенсифікацією виробництва, зростанням населення на планеті, 

збільшується тиск на природне середовище. 

 Слід знати основні глобальні проблеми охорони природи, шляхи вирішення 

сировинних, енергетичних, харчових ресурсів.  

 Особливу увагу потрібно звернути на вивчення шкідливої дії джерел 

забруднення довкілля в сільськогосподарському виробництві: мінеральних 

добрив, пестицидів, нафтопродуктів, стоків тваринництва, атмосферних викидів 

техніки. 

 Вчені, аграрники і медики вже давно схвильовані тим, що хімічні засоби 

захисту рослин і мінеральні добрива є стимуляторами появи деяких видів 

захворювань, зокрема злоякісних новоутворень. Приклад: широко 

використовуваний в минулі роки в сільському господарстві препарат хлорофос не 

тільки спричиняє відставання росту плоду, але й заважає нормальному розвитку 

головного мозку та кісток. Більше того, пошкодження головного мозку ним 

починається при концентрації, яка в чотири рази менша від гранично допустимої! 

 Потрібно уважно опрацювати питання про міграцію і кумуляцію шкідливих 

речовин в рослинах, тваринах, людині та біологічному кругообігу речовин в 

цілому. 

Слід пам'ятати, що для одержання вагомих врожаїв сільськогосподарських 

культур, крім хімічного методу боротьби з шкідниками і хворобами рослин, 

використовують методи, які не шкодять навколишньому середовищу й людині. 

Це - агротехнічні заходи, біологічні й мікообіологічні методи, застосування 

фізіологічно активних речовин природного походження, лісомеліорація, тощо. 

 Агротехнічний метод не потребує додаткових затрат. До нього належать усі 

ті прийоми агротехніки, які можна використати для захисту рослин від шкідливих 

організмів. Цінність біологічних методів - в їх вибірковій дії на шкідників, 

відсутності негативного впливу на навколишнє середовище і якість 

сільськогосподарських продуктів. Полезахисне лісорозведення та застосування 

фізіологічно активних препаратів, які одержують на основі торфу, сапропелів, 

бурого вугілля, підвищують родючість грунтів і зменшують згубний вплив 

пестицидів на навколишнє середовище. 

 Слід звернути увагу, що тваринницький комплекс на 100 тис. голів великої 

рогатої худоби за навантаженням еквівалентний місту з населенням у 100 тис. 

чоловік, а тому проблема охорони навколишнього середовища від забруднення 



гноєм, гноївкою та стічними водами вже на сучасному етапі є досить актуальною.  

Потрібно вивчити основні шляхи розв'язання проблеми. 

 Величезного лиха мільйонам людей України, Білорусії, Росії завдала 

чорнобильська катастрофа. Негативний вплив її наслідків на здоров'я людей і 

природне середовище виявився дуже серйозним. Значне забруднення грунтів 

спричинило те, що біля 20% території України має довгострокову проблему 

внаслідок дії малих доз радіації. Серйозну проблему забруднення грунтів 

становлять техногенні викиди промислових підприємств (чорної та кольорової 

металургії, хімічної та вугільної промисловості, теплоенергетики та будівельної 

індустрії). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення теми 
«Охорона та раціональне використання водних 

ресурсів» 

 

Вивчаючи тему, слід пам'ятати, що всі життєві процеси, які відбуваються в 

біосфері, так чи інакше пов'язані з водою. Вода є основою життя на Землі. Вся 

жива речовина природи планети на 2/3 складається з води. 

 Потрібно знати загальні запаси води в природі, водні ресурси України та 

області, розуміти суть процесу кругообігу води в біосфері. При цьому слід 

усвідомитити, що хоч вода - найбільш поширена речовина в природі, проте 

прісної чистої води не вистачає. До того ж у промислово розвинутих регіонах 

вона дуже забруднена і непридатна (без попереднього очищення) навіть для 

промислового використання. 

 Оскільки водні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль у житті 

людини і забезпеченні нормального функціонування біосфери, питання про їх 

охорону та відтворення в кількісному і якісному відношеннях набуває особливої 

актуальності. 

 Слід вивчити основні джерела забруднення морів, внутрішніх водойм і 

підземних вод, знати їх шкідливу дію забрудників. 

 Особливу увагу потрібно звернути на вивчення джерел забруднення водних 

ресурсів в результаті високих темпів зростання сільськогосподарського 

водоспоживання, інтенсифікації та індустріалізації землеробства і тваринництва. 

 Слід добре усвідомити проблеми охорони малих річок і раціонального 

використання їх водних ресурсів. В результаті зменшення лісових насаджень, дії 

водної ерозії, замулення, післядії осушувальної меліорації земель та з інших 

причин за останнє століття припинило своє існування понад 150 малих річок 

України. 

 Необхідно знати основні шляхи і напрями раціонального водокористування 

та охорони водних ресурсів, основні напрями економії прісної  води у сільському 

господарстві, промисловості, в побуті; як здійснюється контроль за 

використанням і охороною води; відповідальність за порушення правил охорони 

водних ресурсів. 



 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення теми 
«Охорона та раціональне використання земельних 

ресурсів» 

 

 

Опрацьовуючи матеріал теми, студенти повинні усвідомити, що високий 

рівень розвитку виробничих сил України і сприятливі грунтово-кліматичні умови 

для ведення сільського господарства обумовили інтенсивне використання земель.  

 Сільськогосподарські угіддя на Україні займають 70%, а орні землі в їх 

складі - 81%. Розораність території - 57,5% (в США цей показник становить 

15,8%, а у Німеччині, Франції, Великобританії не перевищує 32%). 

 Державний земельний кадастр налічує 15,5 млн. га особливо цінних 

продуктивних земель, з них чорноземи - 11,9 млн. га (76,8%). Це одне з головних 

природних багатств держави. Разом з тим, незбалансоване внесення органічних 

добрив, перевантаженість просапними культурами, низька питома частка 

багаторічних трав при їх високій розораності (до 80%), тривале інтенсивне 

використання чорноземів та інших грунтів, широке застосування техніки 

зумовили прогресуючу деградацію грунтів. 

 Однією з головних ознак деградації земель в Україні є ерозія грунтів. 

Щорічно площа еродованих земель збільшується на 80-100 тис. га. 

 Інтенсивною яружною ерозією уражено 18% території України близько 20 

млн. га сільськогосподарських угідь є дефляційно небезпечними. 

 Потрібно знати причини, що викликають різні види ерозії грунтів. Детально 

вивчіть комплекс протиерозійних заходів, перевг ґрунтозахисної системи 

землеробства з контурно-меліоративною організацією території. 

Розрізняють дві основні проблеми охорони землі: від виснаженя та забруднення. 

Однією з причин погіршення якості земель є нераціональне застосування засобів 

хімізації сільського господарства, що призводить до накопичення в грунтах 

залишків мінеральних добрив і пестицидів. 

 Із 170 видів пестицидів, які застосовують в Україні,- 49 особливо небезпечні 

як високотоксичні, надкумулятивні і стійкі. Площа угідь, забруднених залишками 

хімічних засобів захисту рослин, становить третю частину всіх 

сільськогосподарських угідь. 

 Серйозну проблему забруднення грунтів становлять техногенні викиди 

промислових підприємств. 

 Характерною рисою сучасного розвитку суспільства є урбанізація. 

Інтенсивне використання землі, особливо в індустріальних урбанізованих 

регіонах, супроводжується перетворенням і зміною її природних первісних 



властивостей і виникненням нових трансформаційних внутрішніх зв'язків і 

процесів. 

 Слід звернути увагу на вивчення небажаної післядії меліорації земель.  

Вивчаючи мінеральні ресурси континентів, слід пам’ятати, що багатства земних 

надр належать до природних ресурсів, що не поновлююються. Отже запаси їх на 

нашій планеті обмежені і можуть вичерпатися.  

 Зростаючий техногенний вплив на середовище призводить до руйнування 

природних ландшафтів. Наявність зруйнованих земель не тільки знижує 

естетичну цінність ландшафтів, а й негативно позначається на санітарно-

гігієнічному стані навколишнього середовища, на здоров'ї людини, рослинному 

покриві та фауні.  Рекультивація, тобто відтворення потенціальної родючості 

порушених гірничими розробками земель і повернення їх для використання за 

прямим призначенням, - одне з актуальних завдань охорони навколишнього 

середовища. 

Потрібно знати методи і способи рекультивації, вивчити суть правової 

охорони мінерально-сировинних ресурсів та надр України. 

 

 

 

 

 

 

 



  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
для самостійного вивчення теми 

«Охорона рослинного та тваринного світу» 

 

 

Вивчаючи тему, студенти повинні знати, що життя на Землі було б 

неможливим, якби не було безперервного процесу утворення органічних речовин 

з неорганічних з одночасним використанням сонячної енергії. Таким процесом є 

фотосинтез, що відбувається в зелених частинах рослини. Рослинний світ відіграє 

основну біогеохімічну і енергетичну роль в екологічних системах біосфери.  

 Слід засвоїти суть біосферного, санітарно-гігієнічного, рекреаційного, 

ландшафтно-естетичного та економічного значення рослинного світу.  

Потрібно знати: значення лісу в біосфері, його природоохоронну і 

водорегулюючу роль, значення лісу як природного ресурсу; шляхи підвищення 

продуктивності лісів і догляд за ними; про юридичну відповідальність за 

порушення лісового господарства й законодавства про охорону рослинних 

ресурсів. 

 Спеціалісти сільського господарства повинні брати участь у здійсненні 

заходів з раціонального використання, відтворення, охорони й захисту лісів.  

 До природоохоронних заходів належить створення квітників, алей, парків, 

лісосмуг, різні види озеленень, благоустрій приміщень тощо. 

 Слід засвоїти рекомендовані заходи охорони генофонду дикоростучих 

рослин, пам'ятаючи при цьому, що багато видів рослин стають рідкісними і, 

навіть, зникаючими, внаслідок діяльності людини. Особливо слід пам'ятати, що 

відновити зниклі з лиця землі біологічні види вже неможливо, тому остаточне 

знищення будь-якого з них є непоправною втратою, як для самої природи, так і 

для людства. 

Необхідно знати способи раціонального використання та охорони луків, пасовищ.  

 Вивчаючи питання охорони тваринного світу, слід пам'ятати, що тварини - 

найдосконаліший витвір природи, найвища відома нам форма організації живого. 

Беручи участь у кругообігу речовин в природі, впливаючи на стан і розвиток 

інших її компонентів, тварини відіграють велику роль у житті біосфери і, 

особливо, в підтриманні "системи динамічної рівноваги" у живій природі.  

Без тваринного світу неможливе було б життя людини. В процесі еволюції, 

протягом багатьох тисяч років, тварини пристосовувалися до певних умов і не 

можуть за відносно короткий строк змінити свою структуру, поведінку, спосіб 

життя тощо. Тому господарська діяльність людини особливо відбивається на 

тваринах, викликаючи збільшення чисельності одних, зменшення - других, 

вимирання - третіх. 



 Запам'ятайте, що відновити зниклі з лиця Землі біологічні види вже 

неможливо, тому остаточне знищення будь-якого з них є непоправною втратою як 

для самої природи, так і для людства. 

 Підраховано, що тепер до категорії рідкісних належить близько 1000 видів 

тварин, у тому числі понад 200 ссавців. За даними деяких спеціалістів, 180-200 

видів лише хребетних тварин зникне з лиця Землі ще до кінця нинішнього 

століття. 

 На Україні рідкісний майже кожний третій вид ссавців, земноводних, 

плазунів і кожен 8-10-й вид птахів. 

 Детально вивчіть основні причини, що призвели до вимирання одних видів, 

зменшення і появи рідкісних і зникаючих інших видів тварин. 

 Нині, мабуть, нема людини, яка зовсім не цікавилася б життям тварин. Тому 

берегти природні багатства, в тому числі й тваринний світ, повинен кожний 

громадянин України, незалежно від того, який фах він обрав собі, які державні чи 

громадські посади займає. 

 Слід засвоїти, що охорона тваринного світу в країні базується на 

обгрунтуванні заходів, які сприяють поновленню чисельності видів та 

раціональному їх використанні. 

 Вивчіть наукові основи охорони вимираючих та рідкісних видів, заходи 

охорони та підвищення чисельності мисливсько-промислові звірів та птахів, 

особливості охорони тваринного світу на теритої сільськогосподарських районів. 

Потрібно знати причини зниження кількості риби, особливо у внутрішніх 

водоймах, основні напрями охорони і відтворення рибних запасів. 



  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення теми 
«Організація сільськогосподарського виробництва 

на радіоактивно забруднених територіях» 

 

 

Трагедією в долі українського народу стала аварія на ЧАЕС в 1986 році, в 

результаті якої понад 50 млн. кюрі техногенних радіонуклідів, більше 450 видів, 

було викинуто в атмосферу і, залежно від напряму та сили вітру, рознесено на 

різну відстань. 

 Радіоактивному забрудненню підлягають значні території України, 

Білорусії, Росії. Забруднені повітряні маси і радіоактивні випадання були 

зафіксовані в країнах Західної Европи. 

 Студент повинен знати, що вибух на ЧАЕС був не ядерним, а механічним 

(тепловим) і радіонукліди не розпилились, а виявились зв'язаними в аерозольних 

частинах, хімічно неактивними і в більшості нерозчинними. 

 На радіоактивно забруднених територіях, де не проводилась оранка, 

рекультивація земель, радіонукліди знаходяться в верхньому шарі грунту, а тому 

легко можуть переноситися вітром, пиловими бурями з грунту на рослини, 

викликаючи вторинне забруднення. Значна територія нашої держави на 

сучасному етапі та на перспективу буде забруднена різними, особливо 

довгоживучими радіонуклідами Цезію-137, Плутонію-239 та Стронцію 90. 

 Забруднення сільгоспугідь радіоактивними продуктами ядерного поділу 

ставить перед спеціалістами-аграріями досить складне завдання: забезпечення 

стійкого виробництва безпечної продукції високої якості та в необхідному об’ємі. 

 Спеціаліст повинен знати методи прогнозування забруднення 

сільськогосподарської продукції в різний період після випадання радіоактивних 

продуктів ядерного ділення та вміти користуватися ним процесі практичної 

діяльності. 

 Ділянки з підвищеною концентрацією радіоактивних речовин необхідно 

дезактивувати. Потрібно вивчити методи і засоби дезактивації, особливості 

проведення дезактивації сільськогосподарської продукції, обладнання, техніки; 

знати заходи індивідуального захисту і особистої гігієни. 



 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
для самостійного вивчення теми 

«Охорона атмосферного повітря» 

 

  

Сучасний період технічного прогресу, зростання автомобільного та інших 

видів транспорту, розвиток енергетичної, хімічної та інших галузей 

промисловості робить особливо гострою проблему охорони повітряного 

середовища. 

 Найбільший обсяг викидів припадає на Донецько-Придніпровський регіон - 

79% від загального обсягу по країні. Найбільше забруднення атмосферного 

повітря спостерігається в Донецьку, Єнакієво, Горлівці, Дзержинську, Макіївці, 

Маріуполі, Краматорську, Луганську, Запоріжжі, Одесі, Дніпропетровську та 

Кривому Розі. 

 Слід зазначити, що в забрудненні атмосфери в Україні вагомим є і 

транскордонний перенос сполук Сульфуру і оксидів Нітрогену з сусідніх держав. 

 Опрацьовуючи матеріал теми, особливу увагу слід звернути на вивчення 

джерел забруднення атмосферного повітря, на глобальні зміни в складі 

атмосферного повітря, викликані діяльністю людини. 

 Потрібно знати негативний вплив забрудненого повітря на людей, тварин, 

рослин. Потрібно вивчити комплекс заходів, спрямованих на охорону атмосфери.  

Важливе значення в справі правової охорони повітря має прийняття Закону 

України "Про охорону атмосферного повітря" (1992 р.). У Законі наголошується, 

що він спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, 

його відновлення і поліпшення для збереження екологічної безпеки 

життєдіяльності людини, а також усунення шкідливого впливу на навколишнє 

середовище. 

 Захист навколишнього середовища від забруднення, зокрема повітря, - 

проблема багатопланова, інтернаціональна, глобальна. Оскільки охорона 

атмосферного повітря для кожної з країн світу - не тільки внутрішньонаціональне 

питання, а й міжнародне. Важливого значення набуває міжнародне наукове 

співробітництво в галузі охорони атмосфери. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

 Вивчаючи дану тему, слід згадати, що здоров'я — це стан функціонування 

організму людини як живої системи, що характеризується повною її рівновагою із 

зовнішнім середовищем і відсутністю виявлених хворобливих змін; це стан 

повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише 

відсутність захворювань. 

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я визначила 10 найбільш загрозливих 

для життя людини факторів, де не останнє місце займає забруднення 

навколишнього середовища. Зверніть увагу, що нині майже третина населення 

нашої країни проживає в несприятливих екологічних умовах, що призвело до 

швидкого зростання рівня захворюваності, непродуктивної зміни генофонду, 

накопичення генетичного вантажу популяції — явищ, пов'язаних з погіршенням 

навколишнього середовища. 

Згадайте основні джерела забруднення довкілля. Це виробники енергії (ТЕС, 

АЕС, ГРЕС, котельні), промислові об'єкти (металургійні, хімічні, нафтопереробні, 

цементні, целюлозно-паперові), перехімізоване сільськогосподарське 

виробництво, військова промисловість, транспорт, гірниче виробництво. 

Зверніть увагу: в атмосферу за рік потрапляє в середньому понад 300 кг 

різноманітного бруду в розрахунку на кожного жителя країни. Негативного 

впливу атмосферних забруднень зазнають майже третина населення. 

Забруднення навколишнього середовища призводить до різкого збільшення 

захворювань, передчасного старіння і передчасної смерті, інвалідності і 

тимчасової непрацездатності, до народження неповноцінних дітей. 

Техногенний вплив в багатьох регіонах України значно перевищив здатність 

природи до самовідтворення. Особливо складні проблеми мають місце в районах 



Придніпров'я, Донбасу, Чорнобильської АЕС. Оскільки існує чітко виражений 

взаємозв'язок між станом здоров'я людей та рівнем хімічного й радіологічного 

забруднення середовища. 

Крім того, в зонах інтенсивного використання пестицидів, інших продуктів 

хімізації сільського господарства загальна захворюваність населення зростає. 

Найзначнішими є зміни в частоті патології нервової системи, органів кровообігу,  

дихання, травлення, особливо у віці після 40 років. Установлено пряму 

залежність між частотою злоякісних новоутворень і застосовування пестицидів. 

Наслідками катастрофи на ЧАЕС, впливу на людину таких нових чинників, як 

забруднення радіонуклідами, стресові ситуації, недоброякісне і неповноцінне 

харчування пояснюють факт, що останніми роками загальний рівень 

захворюваності населення України зріс майже на З0 %. Зросла кількість 

вроджених аномалій розвитку, хвороб крові та кровотворних органів, 

захворювань на хронічний бронхіт, туберкульоз, жовчно-кам'яну хворобу. 

Відзначається тенденція до поширеності гіпер- і гіпофункції щитовидної залози, 

виявляється схильність до спадкових хвороб тощо. 

На початку нового тисячоліття Україна за тривалістю життя чоловіків 

посідала 29-те місце в Європі й 49-те у світі, а жінок — 27-ме і 39-те місця 

відповідно.  

Слід звернути увагу, що ведення здорового способу життя є ключем до 

збереження здоров'я і працездатності. Один із його складових – харчування. 

Зверніть увагу: з метою виведення шкідливих речовин з організму необхідно 

вживати продукти з достатньою кількістю клітковини, амінокислот, пектину. 

Вони містяться у висівках, шкірках овочів в фруктів. Від дії радіонуклідів 

захищають вівсяна, рисова, ячмінна крупи, зернові, бобові, гречка, овочі, горіхи. 

Високі радіопротекторні властивості мають капуста, петрушка, цибуля. Овочі 

родини капустяних знижують ризик захворювання на рак. Виведенню 

радіонуклідів з організму сприяють речовини (йод, солі кальцію, натрій альгінат), 

які містяться у морських водоростях. 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 


