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Тема уроку:  Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив 

на навколишнє середовище 

Мета уроку: сформувати знання учнів про екологію, середовище,                        

людину.  

Тип уроку: засвоєння нових знань 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Земля є унікальним творінням природи для життєдіяльності людей та 

всіх живих організмів, а також головним золотим скарбом для держави і 

компонентом навколишнього природного середовища та потребує 

бережливого еколого-економічного використання. Конституція України, 

зважаючи на виключно важливе значення землі у всіх сферах економіки 

країни, визначає землю основним національним багатством і найціннішим 

надбанням українського народу, що перебуває під особливою охороною 

держави. Основний Закон України має на меті правове забезпечення 

раціонального й ефективного використання всіх земель України і зобов'язує 

державу забезпечувати екологічну безпеку та підтримувати екологічну 

рівновагу на території України. На сучасному етапі існування людської 

цивілізації раціонально-бережне використання та охорона земель – головне 

соціально-економічне й екологічне завдання суспільства будь-якої держави. 

Для України ця проблема особливо важлива, оскільки її земельні ресурси 

зазнають надзвичайно великих антропогенних навантажень і деградують 

досить високими темпами. Хоча за природними ресурсами (чорноземом) 

Україна належить до найбагатших держав світу. Однак, на жаль, низька 

культура землеробства та хижацька експлуатація земель призводять до 

руйнування ґрунтів, тому й ефективність використання земель значно нижча, 

ніж у середньому по Європі. Сучасний стан використання земель України не 

відповідає вимогам раціонального природокористування. Майже 92 % 



земельного фонду залучено в господарський обіг, в результаті чого порушено 

екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових 

угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. 

Розораність земель в Україні є найвищою у світі і досягла 56 % території 

країни, і 80 % сільськогосподарських угідь. При цьому складається враження, 

що ми намагаємось умисно обробляти якомога більші площі земельних угідь, 

однак не використовуємо їх так, щоб отримати високу урожайність. 

Сільськогосподарське використання земель на сучасному етапі призводить 

до зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення (до 40 % ріллі), 

втрати гумусного горизонту (майже на всій площі ріллі), ерозія ґрунтів (до 

1/3 ріллі), втрати грудкувато-зернистої структури, водопроникності та 

аераційної здатності з усіма екологічними наслідками; знижується якість і 

екологічна чистота продовольства, зростає захворюваність населення. Тому 

невідкладною необхідністю постає робота над збільшенням застосування 

біотехнологічних чинників розширеного відтворення родючості ґрунтів, 

довівши їх до екологічно допустимих та безпечних. 

Основними недоліками землекористування є тривале безгосподарне 

ставлення до землі, помилкова стратегія максимального залучення земель до 

обробітку, недосконалі техніка і технологія обробітку землі та виробництва 

сільськогосподарської продукції, невиражена цінова політика, недотримання 

науково-обґрунтованих систем ведення землеробства і, зокрема, повсюдне 

недотримання сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив, 

низький науково-технічний рівень проектування, будівництва та експлуатації 

меліоративних систем, недосконала система використання і внесення 

мінеральних добрив та невиконання природоохоронних, комплексно-

меліоративних, протиерозійних та інших заходів. Якісний стан земельних 

ресурсів постійно погіршується.  

В окремих районах, де осушено землі, відбувається неконтрольоване 

зниження рівня ґрунтових вод, зменшення потужності органічної маси, а в 

районах зрошення – підтоплення і засолення ґрунтів, деградація чорноземів, 



що призвело до негативних екологічних наслідків у районах Полісся та на 

півдні України. Нині 14,8 % загальної площі поливних земель піддані ерозії, 

1,5 % – перезволоженню, понад 4 % – солонцюваті та засолені. Збільшення 

мінералізації ґрунтових вод загрожує вторинним засоленням земель. 

Упродовж розвитку цивілізації площі ґрунтів, придатних для землеробства, 

безперервно зменшуються. На початку третього тисячоліття внаслідок 

забруднення характерною стала масова деградація ґрунтів з втратою їхньої 

головної властивості – родючості. Як відомо, родючість орних земель 

визначається вмістом в них гумусу. Проте в наш час середній вміст гумусу в 

ґрунтах України значно знизився і становить 3,2 %, коли 100 років тому вміст 

гумусу в ґрунтах становив 4,2 % (таким чином, кожний рік втрачалося по 

24,0 млн. тонн гумусу).  

В Україні водної ерозії зазнають легкі піщані ґрунти Полісся та 

Степової зони. Вітровою ерозією охоплено до 19 млн. га ріллі. Потужним 

деградаційним чинником є спричинене сільськогосподарською діяльністю 

збезлісіння територій. Збезлісіння агроландшафтів є наслідком не тільки 

прямого вирубування лісу під орні землі. До знищення лісів призводять 

ерозія, меліорація, хімізація, випасання, забруднення та рекреація. Одним із 

найголовніших чинників захисту ґрунтів від ерозії є лісомеліоративні 

насадження. Як зазначають спеціалісти, Лісомеліоративні насадження (ЛМН) 

є невід'ємною складовою частиною протиерозійної системи, одним із 

основних елементів і основою архітектоніки ЛАЕС у цілому. 

 Необхідно зазначити, що еколого-економічна ефективність 

лісоаграрних систем вища на 20-25 %, ніж відкритих територій. Існуючі 

лісові смуги (434 тис. га, довжиною близько 300 тис. км) захищають 11 млн. 

га ріллі (близько 1/3), що дає надбавку врожаю 3 – 3,5 млн. т зерна. Надбавка 

врожаю зернових культур і соняшника на полях під захистом окремих 

лісових смуг становить у середньому 4,1 ц/га, а в їх системі вона може бути в 

2 – 6 разів вища. Врожай зернових у системі лісових смуг в 1,5 – 2 рази 

вищий, ніж у відкритому полі. Рентабельність системи лісових смуг 



перевищує 300 – 500 %. При розв'язанні цієї системи захисту необхідна 

обґрунтована і виважена державна програма відповідно до земельної 

реформи. 

Сьогодні в Україні існує низка об'єктивних факторів, що зумовлюють 

можливість виділення земельних ділянок під площі лісового фонду, а саме: 

необхідність використати під лісові насадження землі, непридатні для 

ефективного сільськогосподарського використання; планомірне 

лісорозведення захистить ґрунт від суховіїв та ерозійних процесів; це матиме 

неоцінне природозахисне значення для водозахисну та водорегулювання; 

лісорозведення виконує екологічну роль у збалансуванні рівноваги 

навколишнього природного середовища та природозахисту, а також 

санітарно-гігієнічну, природнооздоровчу функції для суспільства; лісистість 

виступає природним бар'єром запобігання повеней та зсувів ґрунтів, збагачує 

довкілля киснем; розумне використання лісу задовольняє потреби населення 

та забезпечує можливість його зайнятості; ліс є матеріальною цінністю для 

майбутніх поколінь та економіки держави тощо.  

Перехід до володіння землею (фермерство та орендарство) загрожує 

безпеці навколишнього середовища тим, що нові власники землі на перших 

етапах намагаються збільшити прибутки та економлять кошти передусім на 

природоохоронних заходах. Не дуже турбуються вони й про якість продукції, 

використовуючи різні шкідливі хімізовані засоби росту чи боротьби зі 

шкідниками, чим завдають шкоди здоров'ю споживачів. Зі споживацького 

погляду для агроекосистем дуже важлива екологічна чистота середовища. 

Його забруднення знижує врожаї, продуктивність худоби та якість продукції. 

За даними Н.П. Грицан (1992), у Дніпропетровській області забруднення 

атмосфери фтором знижувало врожаї пшениці на 39-60 %, ячменю – на 23-60 

%. За прогнозами вчених, унаслідок деградації природного середовища 

світове виробництво зерна буде зменшуватись на 1 % кожного року. 

 Тому цей соціальний сектор аграрної економіки потребує державної 

підтримки та контролю. Розвиток різних форм власності та господарювання 



на землі без суворого і надійного державного екологічного та митного 

контролю за ввезенням небезпечних відходів, брак відповідної законодавчої 

бази призвели до безгосподарного, хижацьки споживацького ставлення до 

землі. Використання у великій кількості мінеральних добрив, пестицидів та 

інших хімічних препаратів разом з промисловим і радіаційним забрудненням 

може ще більше ускладнити екологічну ситуацію в Україні, зокрема в 

малоземельному регіоні, знизити відтворювальну здатність біосфери та 

екологічну стійкість агроландшафтів.  

Надзвичайно актуальною є розробка еколого-економічної моделі 

ринкових реформ, яка, як вважають окремі вчені, повинна передбачати 

запровадження жорстких екологічних нормативів, стандартів, вимог і 

обмежень для окремих галузей та підприємств, регіонів, областей, басейнів 

рік, у межах яких розміщені чи розвиваються виробництва, триває освоєння 

природних ресурсів тощо. Потрібно докласти максимум зусиль для цільового 

використання наявних джерел фінансування природоохоронних програм, а 

також удосконалення контролю за раціональним використанням природних 

ресурсів, зокрема земельних. 

Ефективні механізми охорони навколишнього середовища, в тому 

числі й землі, діють не автоматично. Узгодженість довготермінових 

економічних і екологічних інтересів можлива тільки завдяки послідовному 

державному регулюванню природокористування із залученням економічних 

стимулів до екологоорієнтованої діяльності товаровиробників.  

Для формування механізмів раціоналізації природокористування в 

умовах переходу України до ринку потрібна збалансована система 

організаційних, економічних, інституціональних, адміністративних, правових 

інструментів природоохорони, спрямована на позитивні зміни у сучасній 

екологічній ситуації. 

 Дієвість державної влади неможлива без добре налагодженого 

контролю і нагляду за виконанням законів, постанов і розпоряджень у центрі 

і на місцях. Глибокі зміни, які відбулися в усіх галузях суспільного життя, у 



тому числі й щодо земельних відносин, зумовили ухвалення нового 

Земельного кодексу України, який враховує різноманітність видів 

господарської діяльності на землі й особливості державного контролю в 

сільському господарстві, промисловості, будівництві, а також потребу 

загального дотримання екологічних вимог. Вони пов'язані з попередженням 

правопорушень, експертизою зміни якості ґрунту, консервуванням 

деградованих і забруднених земель. У разі виявлення нераціонального 

використання земельних ділянок чи використання їх не за цільовим 

призначенням, а також засобів, які призвели до псування земель, посадова 

особа, яка провадить державний контроль за використанням і охороною 

земель, дає попередження з визначенням відповідного терміну для їхнього 

усунення. 

 Земельний кодекс України, ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, чи придбання у власність земель сільськогосподарського 

призначення дозволяє, тільки громадянину України із сільськогосподарською 

освітою або висновком про наявність достатнього досвіду роботи (стажу) у 

сільському господарстві. Цим самим забезпечується професійне ставлення до 

землі. Гострота існуючих проблем зумовлює приймати охоронні рішення. 

Згідно з п.13 Перехідних положень визначено обмеження набуття 

громадянами права власності на землі сільськогосподарського призначення 

загальною площею до 100 га, пов'язано із обмеженістю земельних площ 

сільськогосподарського призначення та найбільшою цінністю таких земель.  

Ґрунтовиснажливий і природоруйнівний агровиробничий процес, який 

до того ж відбувається за звуженим типом, низька ефективність методів 

агроекологічного управління, зумовили необхідність переходу до еколого-

економічної моделі ринкових реформ, яка має на меті всебічне екологічне 

відродження та підвищення ефективності використання земельних ресурсів. 

З метою створення умов для раціонального використання земель, 

відтворення родючості ґрунтів і запровадження екологічно збалансованого 

землекористування розпорядженням Президента України від 7 лютого 1996 



року визначено за необхідне розроблення Національної програми з охорони 

земель на 1996-2005 рр. 

 Цим розпорядженням була утворена комісія з розроблення проекту 

програми і затверджено її персональний склад та обов'язок забезпечити 

фінансування проекту Національної програми охорони земель. Але, на жаль, 

така програма поки що не затверджена у встановленому порядку. 

 Для економічного стимулювання охорони земель необхідно розвивати 

на засадах пільгового режиму оподаткування, різних видів пільгового 

кредиту, інших методів, які дають змогу виконувати роботи без виділення 

коштів з бюджету, тобто завдяки накопиченню сільськогосподарськими 

товаровиробниками власних ресурсів, що розвинені. В умовах економічної 

кризи та низьких доходів бюджету це повинно бути провідним. 

 З поліпшенням економічної ситуації в практиці агроекологічного 

управління буде активніше використовуватись надання субсидій, дотацій, 

компенсацій на безповоротних засадах, що забезпечуватиме 

сільськогосподарським землекористувачам рівень доходів, достатній не 

тільки для організації наступного виробничого циклу, а й для капіталізації 

певної їхньої частини. 

 Різке загострення екологічної проблеми в Україні зумовлено 

відсутністю цілісної екологічної політики держави і передбачає необхідність 

переходу до нової моделі агроекологічного розвитку держави, яка певним 

чином має стати впровадженням і опануванням сталого, еколого-

врівноваженого господарювання з забезпеченням всебічної охорони земель 

та з врахуванням балансу взаємоузгоджених екологічних і економічних 

підходів. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

1. Що потрібно для формування механізмів раціоналізації 

природокористування 

2. Назвіть Основні недоліки землекористування 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 


