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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Роль природних матеріалів як важливого екологічного ресурсу у збереженні 

довкілля 

 Мета: ознайомити здобувачів освіти з роллю природних матеріалів у дизайні приміщень; 

обговорити проблеми збереження довкілля; узагальнити матеріал у вигляді написання 

рефератів.  

 

Сукупність усіх форм впливу людини на природне середовище і заходів, спрямованих на 

його збереження, називають природокористуванням.  Загалом в Україні 

переважало нераціональне природокористування, яке не забезпечувало збереження 

природного середовища. Часто воно зводилося до хижацького вичерпування природних 

ресурсів, масового неконтрольованого забруднення довкілля та суцільного знищення 

природних ландшафтів. Унаслідок цього нині багато компонентів природного середовища в 

Україні перебувають у пригніченому стані, їх 

здатність до самовідновлення послаблена. 

Подібна ситуація характерна для багатьох 

країн світу. Подальший розвиток національних 

економік за таким зразком призвів би до 

самознищення людського суспільства. 

Усвідомлення цієї небезпеки спонукало світове 

співтовариство до пошуку шляхів виходу із 

загрозливого становища. Наприкінці ХХ ст. ним 

прийнято концепцію сталого розвитку 

людства. Сталий розвиток передбачає таке 

використання природних ресурсів теперішніми поколіннями, яке б не ставило під загрозу 

існування майбутніх поколінь. Техногенне навантаження на природне довкілля не повинно 

перевищувати його можливостей до самовідновлення. Необхідною умовою реалізації цієї 

концепції є усвідомлення суспільством переваги екологічних цінностей над іншими. 

Заходи щодо раціонального природокористування. Надзвичайно важливим завданням 

концепції сталого розвитку в Україні є перехід до раціонального природокористування. Воно 

передбачає активне впровадження низки заходів у різних галузях життєдіяльності 

суспільства – промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті, житлово-

комунальному господарстві, сфері обслуговування і відпочинку населення. Ці заходи можуть 

мати різний характер: технічний (вдосконалення існуючих і розробка нових технологічних 

процесів), економічний (встановлення плати за спожиті ресурси, економічних санкцій за 

заподіяння шкоди навколишньому середовищу), юридичний (розробка і прийняття 

національного природоохоронного законодавства, приєднання до міжнародних угод), 

освітньо-виховний (формування екологічної культури населення), громадський (контроль за 

екологічною ситуацією з боку громадськості). 

Заходи щодо раціонального природокористування та охорони природи здійснюються за 

трьома основними взаємозв’язаними напрямами. 

1. Економна експлуатація природних ресурсів (або ресурсозбереження). Передбачає 

зменшення затрат сировини, палива,  енергії для виробництва різних видів продукції. Для 

цього необхідно впроваджувати ресурсо- та енергозберігаючу техніку і технології у 

промисловості, сільському господарстві, на транспорті та в інших галузях господарства. У 
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наш час в Україні на виробництво одиниці продукції витрачається у кілька разів більше 

сировини та енергії, ніж у розвинутих країнах Західної Європи. 

Великі можливості економії має комплексне використання ресурсів. Майже всі 

види природної сировини містять супутні компоненти. Наприклад, у залізних рудах є 

германій, скандій, ванадій, золото, срібло, вісмут, стронцій, нікель, титан, уран. А нині з 

руди, крім заліза, вилучають в Україні не більше двох додаткових компонентів, решта йдуть 

у відвали. Залишкові продукти гірничодобувної промисловості (породи, що утворилися при 

розкриванні копалин або після вилучення корисних компонентів) можна використовувати у 

будівництві. 

Істотну економію дозволяє здійснити повернення в господарський обіг матеріалів, 

які містяться у промислових, сільськогосподарських, побутових та інших відходах. 

Наприклад, у сільському господарстві з давніх-давен використовуються органічні 

сільськогосподарські та побутові відходи у вигляді гною та компосту. Багато використаних 

матеріалів (металобрухт, макулатура (картон і папір), скло, пластик, гумові шини, тканини, 

технічні оливи) стають вторинними ресурсами.  Вони задовольняють нині 40 % потреб 

світової промисловості, тоді як в Україні – менше 5 %. 

2. Зменшення і очищення викидів у довкілля та знешкодження 

відходів. Щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд т газоподібних, рідких і твердих 

відходів виробництва та споживання. Багато з них містять шкідливі для людини і природного 

довкілля речовини. Великі площі займають нагромадження відходів видобування і 

переробки корисних копалин та звалища сміття. Значним чинником отруєння довкілля є 

хімізація сільського господарства. 

Щоб зменшити та очистити викиди 

впроваджують маловідходні і безвідходні технології, 

замкнуті цикли водокористування; стічні води та 

пило-газові викиди пропускають через спеціальні 

очисні станції і агрегати, де знезаражують, 

вловлюють або знешкоджують забруднюючі 

домішки; переводять транспортні засоби на 

екологічно безпечні види палива (наприклад, 

біопаливо); створюють зелені зони уздовж 

автомагістралей, у містах і навколо них. Перехід на 

землеробство, яке застосовує органічні добрива й 

біологічні методи захисту рослин від шкідників і 

бур’янів, дасть можливість виключити застосування 

отрутохімікатів і мінеральних добрив. 

Очистити середовище від існуючих нагромаджень промислових відходів і 

сміттєзвалищ та запобігти утворенню нових дає можливість утилізація – використання 

відходів як вторинних ресурсів. Металобрухт, макулатура, склотара йдуть у повторне 

виробництво, «пуста» порода служить сировиною для виробництва будматеріалів, 

розроблено способи переробки хімічних матеріалів. Сільськогосподарські, продовольчі 

відходи, тирса й залишки деревини, текстиль є сировиною для виробництва палива. 

Важливою початковою ланкою утилізації побутового сміття є сортування, яке може 

здійснюватися як на сміттєпереробних заводах, так і самим населенням. 

3. Охорона й відтворення природних умов і ресурсів. Цей напрям передбачає 

заходи щодо збереження і примноження біологічного розмаїття, охорони джерел і малих 

річок, збереження ґрунтів і відновлення їх родючості, лісовідновлення, охорони ландшафтів 

тощо. Дедалі більш актуальною в Україні є рекультивація – комплекс робіт, спрямованих 

на відновлення порушених земель. Завдяки цьому на місці колишніх кар’єрів, відвалів чи 

смітників можна знову побачити природні ландшафти, сільськогосподарські угіддя або ж 

місця для відпочинку людей. 

Проведення природоохоронних заходів – це важливе завдання держави і місцевих 

органів влади. Їх здійснення потребує чималих коштів, зусиль, пошуку нових рішень. Проте 

невиконання їх ставить під загрозу існування майбутніх поколінь. Збереження довкілля 

великою мірою залежить від кожного з нас, від усвідомлення нерозривності наших зв’язків з 

природою, від нашої громадянської позиції і часто від нашого щоденного поводження. 
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Охорона природи – це заходи, спрямовані на збереження та відтворення як 

окремих компонентів природи, так і їх поєднань у природно-територіальних комплексах 

(ПТК). Охорона довкілля в Україні має глибокі історичні традиції. Люди здавна оберігали 

об'єкти незвичайної краси – цілющі джерела, озера, водоспади, скелі, гаї, окремі вікові 

дерева, які нерідко вважали священними. 

Природоохоронна робота в Україні активізувалась у ХІХ ст., коли значно посилився вплив 

людини на довкілля. У 1883 р. власник маєтку у степовій частині України Фрідріх Фальц-

Фейн виділив ділянки для охорони рослин і диких тварин, зберігши цілинний степ від 

розорювання. Це була перша природоохоронна територія на теренах України, що згодом 

стала державним заповідником “Асканія-Нова”. Велика кількість природоохоронних об’єктів 

виникла вже роки існування незалежної Української держави. 

Нині в Україні створена нормативно-правова база збереження і охорони навколишнього 

природного середовища. Екологічне та природоохоронне законодавство охоплює понад 200 

законів та інших державних актів. Основними є закони «Про охорону навколишнього 

природного середовища» (1991 р.), «Про природно-заповідний фонд» (1992 р.), «Про 

охорону атмосферного повітря», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ» та ін. У них 

відзначається, що державній охороні та регульованому використанню на території України 

підлягають усі природні компоненти і ресурси. Кожен громадянин України має право на 

безпечне для його життя і здоров'я навколишнє середовище. 

  

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2. Обрати одну із запропонованих тем для реферату та надіслати його до 16.04.2021 

 

 

1) Національна екологічна мережа України 

2) Природно-заповідний фонд України 

3) Загальноєвропейська екологічна мережа 

4) Моніторинг навколишнього середовища 

5) Раціональне використання природніх ресурсів в Україні 

 

 

Вимоги до реферату 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

Успіхів! 
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