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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Курс «Меліоративна географія з основами природооблашту-

вання» направлений на вивчення студентами питань з аналізу 

умов еволюції і функціонування природних компонентів, їхньої 
зміни за часом використання, визначення ступеню впливу й не-
гативної антропогенної дії на довкілля та обґрунтування заходів 

із забезпечення умов раціонального господарювання, сприятли-

вих екологічних зв’язків та прогнозування зміни продуктивності 
ландшафтів окремих природно-кліматичних зон України.  

За результатами вивчення даного курсу студент повинен: 

знати: основні природно-ресурсні регіональні потенціали 

країни, взаємини людини і природи, стадії взаємин людини і 
природи, принципи раціональності природокористування, зага-
льні підходи до створення і функціонування культурних ланд-

шафтів, складові природооблаштування. 

вміти: визначати вплив природокористування на довкілля, 

обґрунтувати необхідні заходи з природооблаштування терито-

рії (ландшафтні меліорації, рекультивація порушених земель 

тощо). 
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Тема 1. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ УМОВ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

1.1. Географічне положення та рельєф. 

1.2. Загальні кліматичні умови. 

1.3. Несприятливі природні явища. 
 

1.1. Географічне положення та рельєф. 

Аналіз фізичної карти України свідчить про різноманітність її 
поверхні (Східноєвропейська рівнини, Українські Карпати та 
Кримські гори). Рівнини займають 95 % загальної площі країни, 

з них близько 70 % на низині й 25 % на височині. Рівнинний ре-
льєф сприяє інтенсивному господарському освоєнню території. 

Для Східноєвропейської рівнини характерна зональність 

ландшафтів: мішано-лісові, широколистяно-лісові, лісостепові 
та степові (помірний пояс). На Південному березі Криму поши-

рені субтропічні ландшафти середземноморського типу. 

Територія України і її поверхня формувались упродовж три-

валої геологічної історії. З цим пов'язані її геологічна будова, 
палеогеографічні умови антропогенного періоду, характер і ін-

тенсивність рухів земної кори, поширеність і ресурси ґрунтових 

і підземних вод, від яких залежить водозабезпечення території. 
На формування сучасної поверхні вплив спричинила тривалість 
господарської діяльності (землеробство, гідротехнічне, меліора-
тивне, житлове будівництво, лісове господарство). Наприклад, 

за таким показником як відношення орних земель до площі сіль-

ськогосподарських угідь (біля 80 %) Україна в декілька разів пе-
ревищує Німеччину, Англію, Італію, США. Це негативний фак-

тор, який підсилюється малою лісистістю і заповідністю терито-

рії країни і значним впливом промислового виробництва на 
природне середовище. 

 

1.2. Загальні кліматичні умови. 

Об’єктивний аналіз температурного режиму, кількості опадів, 

сили вітру та інших є важливою умовою для господарської дія-

льності людства, пошуку засобів зменшення негативної дії клі-
матичних і погодних аномалій. 
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Провідна роль у формуванні клімату належить сонячному 

світлу і теплу (сонячній радіації). Для території України харак-

терний широтний розподіл показників прямої й сумарної річної 
радіації, що має великий вплив на природний стан ландшафтів. 

На кліматичні фактори країни впливає й атмосферна цирку-
ляція. Взаємодіючи із сонячною радіацією вона є фактором пе-
рерозподілу тепла і вологи на земній поверхні. Надходження 
повітряних мас має сезонну мінливість, що зумовлює складність 
погодних умов. Важливу роль у їхньому формуванні відіграють 
циклони.  

Значний вплив на кліматичні умови виявляють структура і 
занятість земної поверхні (рельєф, водойми, стан ґрунту й рос-
линності, великі міста, промислові центри, видобування корис-
них копалин тощо), які взаємодіють з радіаційними і циркуля-

ційними чинниками. 

Аналогічний вплив на кліматичні умови здійснюють великі 
водосховища й озера, заболоченні масиви, річки. Наявність різ-
них угідь (лісів, лук, орних земель, населених пунктів) зумов-

люють неоднорідність у розподілі сонячної радіації, радіаційно-

го балансу, впливають на місцеву циркуляцію повітря. 

За кліматичними й економічними умовами територію Украї-
ни поділяють на три природно-географічні зони: Полісся, Лісос-
теп, Степ. Кожна із зон поділяється на підзони, з характерною 

ландшафтно-морфологічною структурою, яка визначає особли-

вості раціонального господарського використання земель. 

 

1.3. Несприятливі природні явища. 

Особливості фізико-географічного стану України й атмосфе-
рних процесів зумовлюють значну різноманітність кліматичних 

умов та часте повторення несприятливих явищ погоди, таких як: 

зливи, град, сильні вітри, засухи, суховії, пилові бурі, заморозки, 

ожеледиця, завірюха тощо. В окремих випадках вони прийма-
ють катастрофічний характер, наносять великих збитків народ-

ному господарству та погіршують умови життєдіяльності насе-
лення. 
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Для попередження і зменшення негативного впливу несприя-

тливих кліматичних явищ треба знати закономірності їхнього 

розподілу по території та ймовірність виникнення як за роками, 

так і за окремими періодами року. 

Однією з першочергових задач сільськогосподарської метео-

рології, як складової меліоративної географії, є вивчення нега-
тивних природних явищ, у першу чергу, засух і суховіїв. 

Засухи повторюються кожні 2-3 роки, а на території Херсон-

ської, Запорізької областей і Криму відмічаються щорічно, а ко-

жні 5-7 років вони є особливо інтенсивними. 

В Україні є два регіони з підвищеною кількістю суховіїв: пів-

денні (Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, 
АР Крим) та східні області (Луганська, Донецька). 

До стихійних явищ належать: сильні дощі, випадання крупно-

го граду, грози, зливи, заморозки, сильні морози. шквальний ві-
тер, смерчі, пилові бурі. 

На сільгоспугіддях країни розвиваються процеси вітрової 
ерозії. У зоні мішаних лісів на піщаних ґрунтах без рослинності 
розвиваються процеси дефляції й акумуляції. Територія України 

характеризується значними водно-ерозійними  процесами. 

Зсувні процеси інтенсивно проявляються на правому березі 
Дніпра, Карпатах, Південному березі Криму. 

На гірських схилах при випаданні інтенсивних дощів, у разі 
швидкого сніготанення, прориву загатних озер утворюються се-
леві потоки. Селеві потоки спричиняють деформацію річкових 

русел, активізують зсуви, обвально-осипні процеси. 

В Українських Карпатах і Кримських горах при сильних сні-
гопадах і відлигах сходять снігові лавини. 

У районах з тріщинуватими породами (карбонатними, суль-

фатними, галогенними), з достатньою кількістю атмосферних 

опадів, насиченістю порід підземними водами розвиваються ка-

рстові процеси. 

Процеси заболочування характерні зоні мішаних лісів внаслі-
док надмірного атмосферного зволоження, незначної дренова-
ності території, неглибокого залягання ґрунтових вод. Найбільш 

заболоченою є північна частина Полісся. 
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Районування території країни за несприятливих природ-

них явищ. Кожна природна зона України характеризується пев-

ним поєднанням сучасних фізико-географічних процесів. 

У зоні мішаних лісів переважають заболочування, водна аку-

муляція, частково водна ерозія і карст. 
У широколистяно-лісовій і лісостеповій зонах найпоширені-

шим процесом є водна ерозія. На Придніпровській височині ши-

рокого розвитку набули також суфозійні й зсувні процеси, спо-

стерігається одночасний розвиток ерозійних і зсувних процесів. 

Степова зона України характеризується значною інтенсивні-
стю процесів водної і вітрової ерозії, суфозії, фізичного і хіміч-

ного вивітрювання. Водна ерозія проявляється особливо інтен-

сивно при зливових дощах. Вітрова ерозія спостерігається май-

же кожного року й охоплює значні території. Видування ґрунту 

можливе і взимку після посушливої осені й при незначних зимо-

вих опадах. 

В Українських Карпатах і на Закарпатській низовині основ-

ними процесами є: ерозія, повені, вивітрювання, селі, снігові ла-
вини, зсуви і карст, зсувно-обвальні процеси. 

У Кримських горах поширені ерозія, селеві процеси, карст і 
зсуви. На узбережжях Чорного й Азовського морів виявляються 

абразійно-акумулятивні процеси, зсуви. Своєрідно розвиваються 

сучасні фізико-географічні процеси в містах України. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Географічне положення та рельєф території України. 

2. Загальні кліматичні умови країни. 

3. Районування територій країни за кліматичних умов. 

4. Несприятливі природні явища, їх розподіл на території та 
ймовірність виникнення. 

5. Засуха, причини і ймовірність їх виникнення та наслідки. 

6. Сильні дощі, град. Причини і ймовірність їх виникнення та 
наслідки. 

7. Районування території країни за несприятливих природних 

явищ. 
Рекомендована література: 1, 4. 
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Тема 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ПОТЕНЦІАЛИ КРАЇНИ 

2.1. Кліматичні ресурси. 

2.2. Земельний фонд та ґрунтові ресурси. 

2.3. Водний фонд і водні ресурси. 

2.4. Рослинний покрив і тваринний світ. 
2.5. Регіональні природо-господарські умови. 

 

2.1. Кліматичні ресурси. 

Залежно від природокористування виділяють: 
- агрономічні кліматичні ресурси (світлові і теплові ресурси, 

зволоженість території); 
- енергетичні ресурси (сонячна і вітрова енергії); 
- рекреаційні кліматичні ресурси. 

Кліматичне районування. Кліматичне районування полягає 
у виділенні регіонів з порівняно однаковими кліматичними умо-

вами, процесами, ресурсами. 

Кліматичні пояси виділяють за термічними показниками (по-

мірний та субтропічний клімат). 
Кліматичні зони виділяють за співвідношенням тепла і атмо-

сферних опадів, сезонними змінами погодних умов: 1) волога, 
помірно тепла; 2) недостатньо волога, тепла; 3) засушлива, дуже 
тепла; 4) дуже засушлива, тепла, з м’якою зимою. 

Кліматична область – частина кліматичної зони чи підзони, 

якій властиві однакові погодні і кліматичні умови. 

Кліматичні райони виділяють за характером рельєфу, ґрунто-

во-рослинного покриву, умов зволоження. Розрізняють загальне 
і прикладне кліматичне районування (агрокліматичне, біокліма-
тичне, кліматично-будівельне, рекреаційно-кліматичне тощо). 

2.2. Земельний фонд та ґрунтові ресурси. 

Землі країни діляться на аридні (територія з посушливим клі-
матом) та гумідні (надлишкового природного зволоження). Крім 

того, на: еродовані, засолені, заболочені, лісового фонду, надмі-
рно зволожені, меліоровані, богарні, рекультивовані. 

У різних природно-географічних зонах сформувалися різні 
ґрунти. 
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Полісся. На території основну площу займають такі ґрунти: 

дерново-підзолисті глинисто- і глеєво-супіщаного складу; світ-
ло-сірі і сірі підзолисті, супіщані; перегнійно-карбонатні, сугли-

нисті; чорноземи лугові слабосолончакові, легкосуглинисті. 
У дерново-підзолистих ґрунтах мало поживних речовин, гу-

мусу від 0,4 до 1,9 % м.с.гр. Реакція – кисла. Дернові ґрунти ма-
ють вищий вміст гумусу (до 4...5 %), майже нейтральну реакцію, 

мають кращі агрохімічними показники родючості. Інші види 

ґрунтів займають незначні площі. 
Лісостеп. Західний лісостеп – відносно зволожений регіон, де 

кількість опадів рівна або перевищує випаровування. Правобе-
режна частина лісостепу (особливо східна) більш засушлива. 

Основну площу Лісостепу займають такі ґрунти: сірі і темно-

сірі підзолисті всіх гранулометричних складів; чорноземи підзо-

листі легко-, середньо- і важкосуглинисті; чорноземи потужні 
мало- , середньогумусові всіх гранулометричних складів; чорно-

земи звичайні мало- і середньогумусові всіх гранулометричних 

складів; чорноземи солонцюваті середньо- і важкосуглинисті. 
Основними ґрунтами в Лісостепу є чорноземи. Кількість гу-

мусу від 3,5 до 8,0 %. Чорноземи мають нейтральну або слабо-

кислу реакцію ґрунтового розчину, що зумовлює їхні сприятливі 
водно-повітряні властивості. Усі підзолисті ґрунти мають під-

вищену кислотність, гумусу – 1,5...2,5 %. 

Степ. Основними ґрунтовими різновидами у степовій зоні є: 
чорноземи звичайні всіх гранулометричних складів; чорноземи 

південні легкосуглинистого і глинистого складу; чорноземи пів-

денні солонцюваті; каштанові ґрунти в комплексі з солонцями; 

темно-каштанові солонцюваті; солонець луговий важко-

суглинистий. 

У Степу найбільш поширені чорноземи. Кількість гумусу не 
перевищує 4 %. В літній період ґрунти сильно висушуються і 
потребують зрошення. Чорноземи солонцюваті відрізняються 
тим, що їхні верхні горизонти розпилені і здатні до ущільнення 

при висиханні. Темно-каштанові ґрунти відрізняються меншим 

гумусовим горизонтом. Кількість гумусу становить від 2 до 3 %. 

Характерною ознакою є наявність солонцюватості. 
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Лугово-каштанові солонцюваті ґрунти мають погіршені фізи-

чні властивості. Солонцеві горизонти при їхньому зволоженні 
набухають і стають маловодопоглинаючими. 

Прикарпаття і Карпати. У цій зоні переважають ґрунти: бу-

рі лісові; дерново-буроземні; дерново-підзолисті глеєві. 
Буроземні ґрунти сформувалися в гірській зоні Карпат. Реак-

ція цих ґрунтів кисла, гумусу в них мало (< 3 %).  

Дерново-опідзолені глеєві ґрунти поширені у Прикарпатті і 
Закарпатській низовині, вміст гумусу досягає 5 % м.с.гр. 

Ґрунти гірського Криму. Розповсюдженими ґрунтами гірсь-

кого Криму є гірсько-лугові щебенчаті та коричневі ґрунти су-

хих лісокущів. Гірсько-лугові ґрунти сформувалися в умовах 

високогір’я і достатнього зволоження. Для цих ґрунтів характе-
рна велика кількість органіки (8...18 %). Коричневі ґрунти утво-

рилися на узбережжі Чорного моря під впливом рослинності су-

хих лісокущів, вміст гумусу – 3...8 % м.с.гр. 

 

2.3. Водний фонд і водні ресурси. 

Водний фонд має значний вплив на компоненти довкілля – 

рельєф, клімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ; він визначає 
особливість ландшафтів. 

Чорне та Азовське море є внутрішніми морями, мають важ-

ливе транспортне, рибне, рекреаційне й оборонне значення і мі-
стять біологічні й мінерально-сировинні ресурси. Водний баланс 
формується за рахунок річного стоку (Дунай, Дніпро), атмосфе-
рних опадів, течій з Азовського моря і середземноморських со-

лоних вод. Екологічна ситуація у Чорному морі складна і зумов-

лена забрудненням стічними і дренажно-скидними водами. 

Озера і лимани. На території України сформувалися декілька 
груп озер: Шацькі; Слов’янські; Турійсько-Озерянські; Перекоп-

ські озера; Євпаторійські; Придунайські; Керченські озера. 

Лимани бувають відкриті (сполучені з морем), закриті (відо-

кремлені косами). Відкриті лимани: Дністровський, Дніпровсь-
ко-Бузький. Закриті: Дунай-Дністровського міжріччя; Одеські. 

Найбільші площі болота займають на Поліссі, у долинах лі-
состепових і степових річок. 
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Річки. Річкова мережа України – це річкові системи Дніпра, 
Вісли, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та 
річок Чорноморського й Азовського узбережжя. 

Басейн Дніпра займає найбільшу серед інших річок країни 

площу. Витік Дніпра знаходиться у Росії, далі тече через Біло-

русь та по території України й впадає в Чорне море, де разом з 
Південним Бугом утворює Дніпровсько-Бузький лиман. 

Переважна більшість річок України тече з півночі на південь і 
тільки окремі річки на північ. У цілому гідрографічна мережа 
України має густоту близьку до 0,39 км/км2

, це свідчить про до-

статнє зволоження і добрі умови формування річкового стоку. 

Водні ресурси України. У зв’язку з обмеженістю (за кількіс-
тю водних ресурсів, які припадають на одного жителя, Україна 
належить до країн, що незабезпечені водними ресурсами), нері-
вномірним розподілом водних ресурсів та впровадженням гід-

ромеліорацій значних площ, з метою забезпечення всіх галузей 

економіки водою широко застосовують регулювання річкового 

стоку та його перерозподіл. 

Водне господарство України включає в себе водні ресурси 

(поверхневі та ґрунтові води) та споруди, що здійснюють забір, 

транспортування та використання цих ресурсів: 9 великих, 81 

середня та 63 тис. малих річок; 7 великих магістральних каналів 

та 10 великих водогонів; 110 великих водозаборів з водоводами 

для водопостачання промислових центрів; 25 великих зрошува-
льних систем; 40 великих осушувальних систем. 

На р. Дніпро збудовано каскад водосховищ (Київське, Канів-

ське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховсь-

ке, Дністровське). 
Побудовані: Печенізьке водосховище на р. Сіверський До-

нець для водозабезпечення м. Харкова, Сімферопольське водос-
ховище на р. Салгір для водозабезпечення м. Сімферополя і Се-
вастополя, Північно-Кримський і Краснознам’янський канали 

для подачі води в АР Крим і на південь Херсонської області, Го-

ловний Каховський магістральний канал для водозабезпечення 
Херсонської, Запорізької та півдня Донецької областей. 

Осушувальні системи: Трубізька, Турійська, Іква, Горинь і ін. 
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Зрошувальні системи: Бортницька, Дунай-Дністровська, 
Дніпро-Донбас, Північно-Кримського каналу, Інгулецька, Ка-
ховська, Краснознам'янська, Нижньодністровська, Північно-

Рогачицька, Приазовська, Татарбунарська та інші. 
Канали: Сіверський Донець-Донбас, Дніпро-Донбас, Дніпро-

Інгулець, Дніпро-Кривий Ріг, Приазовський, Північнорогачин-

ський, Дунай-Дністровський, Південнобузький та інші. 
В Україні поширені штучні водойми, що використовуються 

для гідроенергетики, промислового і побутового водопостачан-

ня, риборозведення, зрошення й обводнення територій. Акуму-

люючи воду під час повені і паводків, вони дозволяють викори-

стовувати її у меженний період, коли потреба у воді найбільша. 
Підземні води забезпечують понад 50 % господарсько-

питного водозабезпечення. 

Україна має значні гідромінеральні ресурси. Найбільш бага-
тими на лікувальні мінеральні води є Українські Карпати. 

Гідрологічне районування. Виділяють три гідрологічні зо-

ни: рівнинна частина, Карпати і Кримські гори.  

Рівнинна частина України має такі зони: надмірної, достат-
ньої та недостатньої водності. 

Гідрологічне районування відображає просторові закономір-

ності режиму поверхневих вод, формування стоку, водних ресу-

рсів, обґрунтування заходів із охорони водних об'єктів. При гід-

рологічному районуванні необхідно врахувати вплив на гідроло-

гічні характеристики гідротехнічного будівництва, меліорації, 
забудови, надмірного сільськогосподарського освоєння земель, 

функціонування лісового господарства тощо. 

 

2.4. Рослинний покрив і тваринний світ. 

Рослинні ресурси. Це вид природних ресурсів, що утворю-

ються вищими рослинами, грибами, мохами, лишайниками, во-

доростями, які використовуються, або запаси яких є потенцій-

ною сировиною для технічної, кормової, лікувальної галузей, 

виконання природно-охоронних, санітарно-гігієнічних, рекреа-
ційних функцій. Виняткове значення мають лісові, лучні, болот-
ні рослинні ресурси. 
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Ресурси тваринного світу. Цей вид природних ресурсів, 

представлених сукупністю усіх видів тварин, які використову-

ються людиною і виконують суттєво ландшафтно-генетичні, ге-
оекологічні функції, є об’єктом господарювання, відновлення й 

охорони довкілля. На використанні і відтворенні ресурсів тва-
ринного світу спеціалізуються мисливські, промислові госпо-

дарства. 
 

2.5. Регіональні природо-господарські умови. 

Полісся. Характерними рисами природного середовища по-

ліської зони є: низинний рельєф, помірно континентальний клі-
мат з позитивним балансом вологи, густа гідрологічна мережа, 
переважання дерново-підзолистих і болотних ґрунтів, зайнятих 

хвойно-широколистяними лісами, луками, болотами й заболо-

ченими землями та сільськогосподарськими угіддями. 

Важлива роль у природних умовах поліської зони належить 
поверхневим і підземним водам, на режим яких значно вплива-
ють меліоративні заходи. Сільськогосподарське землеробство 

спеціалізується на виробництві тваринництва та сільгосппроду-

кції: картоплі, буряку, льону-довгунця, трав і частково зерна. 
Озимі хліба розміщують після однорічних і багаторічних трав, 

кукурудзи та люпину на зелений корм.  

Лісостеп. Лісостепова зона простягається на схід від підніж-

жя Карпатських гір до західних відрогів Середньоруської висо-

чини. 

Недостатність і змінний характер зволоження зумовлюють 

загальний характер і вплив основних природних процесів на 
ландшафти. Ландшафтна структура ускладнюється ерозійно-

зсувними процесами на схилах долин річок і великих балок. У 

лісостеповій зоні ярами зайнято до 10…15 % території. Залісен-

ня зони становить у середньому 12…15 %. Орані землі займають 
близько 70…80 % площі сільськогосподарських угідь, де пере-
важають посіви озимої пшениці, кукурудзи, цукрового буряка. 

Основними заходами з оптимізації агроландшафтів лісосте-
пової зони є збереження і використання вод місцевого стоку, 

попередження змиву ґрунтів, дефляції, сучасна агротехніка. 
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У цій зоні відбуваються значні зміни ландшафтів при видобу-

ванні корисних копалин, тому актуальною є рекультивація. 

Степова зона. Степова зона простягається на південь від лі-
состепу до Азово-Чорноморського узбережжя і Кримського пе-
редгір’я. Загальна площа зони становить 40 % території України. 

Загальні риси фізико-географічних умов степової зони зумов-

люють її розташування на півдні Східноєвропейської рівнини. 

Ареал степових ландшафтів збільшується у східному напрямку, 

що пов’язано з послабленням впливу вологих атлантичних і по-

силенням ролі сухих повітряних континентальних мас. На півні-
чному заході, півночі і на сході територія зони розчленована рі-
чковими долинами, глибокими балками. На півдні великі тери-

торії зайняті Причорноморською і Приазовською низинами, що 

характеризуються відносною рівнинністю рельєфу. 

Середня лісистість становить 3 % території. Майже 80 % те-
риторії зайняті сільськогосподарськими угіддями. У зв’язку з 
нестачею вологи на орних землях, основним заходом підвищен-

ня родючості є зрошення, яке здійснюється на великих площах. 

Найбільш продуктивними є сівозміни, в яких зернові культу-

ри займають 60 % площі (у т.ч. кукурудзи до 20 %, 10 % - пар). 

Зрошувальні землі доцільно використовувати під озиму пшени-

цю і кормові культури, у першу чергу, кукурудзу, сою, багаторі-
чні трави, коренеплоди. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Кліматичні ресурси країни, їхній стан і забезпеченість (агро-

номічні, енергетичні, рекреаційні). 
2. Земельний фонд та ґрунтові ресурси країни. 

3. Умови ґрунтоутворення по природно-кліматичних зонах. 

4. Водний фонд і водні ресурси, їхній стан і використання. 

5. Необхідність зарегулювання і перерозподілу водних ресурсів 

країни. 

6. Водосховища, магістральні канали та водоводи. 

7. Рослинний покрив та тваринний світ території країни. 

8. Регіональні природно-господарські умови країни. 

Використана література: 1, 4, 5, 6. 
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ТЕМА 3. ЗМІНА ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ ПІД 

АНТРОПОГЕННИМ ВПЛИВОМ 

3.1. Зміна природних компонентів. 

3.2. Зміни рельєфу. 

3.3. Зміна якості ґрунтів. 

3.4. Зміни рослинного і тваринного світу. 

3.5. Зміна якості та кількості водних ресурсів. 

3.6. Зміни клімату і мікроклімату. 

 

3.1. Зміна природних компонентів. 

Екологічна ситуація в Україні за багатьма показниками оці-
нюється як кризова, і продовжує погіршуватися в процесі нера-
ціональної господарської діяльності та прояву екстремальних 

природних процесів (стихійних лих): повеней, посух, зсувів, 

сейсмічних явищ, осідання, селів, снігових лавин тощо. 

Природі умови й ресурси України змінюються під впливом 

різних видів природокористування: агропромислового, промис-
лового, гірничодобувного, містобудівного (комунального), тран-

спортного, водогосподарського і гідротехнічного, лісопромис-
лового, рекреаційного, природоохоронного. 

Під впливом господарської діяльності відбуваються антропо-

генні зміни природних компонентів ландшафтів: рельєфу; ґрун-

тів; рослинності; тваринного світу; гідрологічного режиму; 
клімату і мікроклімату. 

 

3.2. Зміни рельєфу. 

Верхня частина літосфери змінюється під впливом землероб-

ства, гірничодобувної промисловості, будівництва та ін. 

Використання методу відкритих розробок веде до зміни рель-

єфу і порушення структури сучасних ландшафтів. При шахтних 

розробках залишаються підземні пустоти, поверхня провалюєть-

ся, утворюються западини, які потім заповнюються водою. 

Буріння свердловин для водопостачання сягає глибини 350 м 

і більше, ґрунтові й підземні води, гірські породи забруднюють-

ся пестицидами, стають токсичними. 
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Видобуток корисних копалин супроводжується утворенням 

значної кількості кар’єрів, відвалів, териконів. 

Рельєф території України змінюється через змив і розмив 

ґрунтів. Нестійкі ґрунтоутворюючі породи, нерівномірне розпо-

ділення поверхневих і ґрунтових вод, вирубування лісів спричи-

няють розвиток водної ерозії і зміну рельєфу. 

 

3.3. Зміна якості ґрунтів. 

Якість ґрунтів України істотно погіршилася внаслідок сільсь-

когосподарського виробництва, ерозії, зрошувальних та осушу-

вальних меліорацій (перезволожування, заболочування, засо-

лення, солонцювання, закислення, пересушування), забруднення 

промисловими відходами (викидами) та хімічними добривами. 

Значні земельні площі зайняті під звалищами промисловості і 
побутових відходів. Горіння териконів, пилоутворення над шла-
козвалищами, підвищення мінералізації ґрунтових вод є додат-
ковими чинниками негативного впливу на якість ґрунтів. 

Ґрунтовий покрив руйнується ерозійними процесами, спри-

чиненими прокладанням доріг, терасуванням схилів, гірничими 

розробками, будівельними діями, суцільним вирубуванням лісів, 

масовим впровадженням широкорядних культур та розташуван-

ням сільськогосподарських угідь на схилах. Багато земель під-

даються вітровій ерозії. Значна частина країни зазнала радіоак-

тивного забруднення під час аварії на ЧАЕС. 

 

3.4. Зміни рослинного і тваринного світу. 

Полісся за часів Київської Русі було суцільно вкрите лісом. У 

процесі господарювання площа лісів зменшилась до 25 %. Через 
осушувальні меліорації зазнала змін болотна рослинність. 

Сьогодні площа лісового фонду України становить близько 

10 млн. га (країна належить до малолісних територій). 

Степова зона України до XVIII ст. залишалась цілиною з річ-

ковими долинами, що заростали заплавними лісами. Нині 80 % 

площі степової зони становлять сільськогосподарські угіддя. Лі-
систість становить 2,5…5,0 % площі. Внаслідок розорювання 
степів їхня природна рослинність зникає майже повністю. 
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За останні півстоліття на 40 % зменшились площі під культу-

рами суцільного посіву при одночасному збільшенні технічних і 
кормових культур. 

На початку другого тисячоліття на території України водили-

ся тури, дикі коні (тарпани), кулани, зубри, сайгаки, сарни, ро-

сомахи, ведмеді, олені тощо. У міру заселення й освоєння тери-

торії багато видів тварин було знищено. 

 

3.5. Зміна якості та кількості водних ресурсів. 

Основні джерела забруднення поверхневих водних об’єктів: 
промисловість, енергетика, скиди стічних вод, комунальне гос-
подарство, сільське господарство. Практично всі річки України 

та їхні притоки забруднені. Найбільша кількість забруднюючих 

речовин надходить в ріки басейну Дніпра та Сіверського Донця. 

Кращий екологічний стан річок і водосховищ Криму. 

Затоки Чорного та Азовського моря забруднені важкими ме-
талами та біогенними речовинами. 

Створення водосховищ, забір води для зрошення та промис-
ловості призвело до зменшення стоку в Азовське і Чорне моря, 

забруднення, збільшення солоності Азовського моря. 

Погіршення гідрогеологічних умов відбуваються під впливом 

інженерних споруд, промислових об’єктів особливо у централь-

ній і південній частині країни. 

Гірнича промисловість, міські забудови, меліорації, зарегу-

льований поверхневий стік призвели до активізації несприятли-

вих процесів: зсувів, карсту, просідання, провалів, підтоплення. 

Внаслідок господарської діяльності зменшуються запаси і по-

гіршується якість підземних вод. Сформувалися значні депресій-

ні вирви в Кривбасі, Донбасі, Криму, південних областях країни. 

Водночас збільшується вміст у підземних водах важких металів, 

органічних речовин, нафтопродуктів, нітратів, пестицидів. 

 

3.6. Зміни клімату і мікроклімату. 

Під впливом господарської діяльності людини (зміна рельє-
фу, заміна ґрунтового покриву асфальтом, каменем і металом) 

змінюється мезо- і мікрокліматичні умови. 
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Збільшення вмісту в атмосфері вуглекислого газу, закису азо-

ту, метану підсилює парниковий ефект. При глобальному поте-
плінні можливе збільшення тривалості теплих зим, річної мін-

ливості температур, зміщення морозних періодів, зміна річково-

го стоку, зниження вологості ґрунтів, виснаження ресурсів пріс-
них вод, зміна фізико-хімічних параметрів ландшафтів. 

Змінюються кліматичні умови над степовими ділянками, де 
створені зрошувані поля і насаджені полезахисні лісові смуги. 

Температура повітря над зрошуваними полями знижується, а 
його вологість зростає. 

Змінюється стан атмосфери через зниження прозорості у ве-
ликих містах і промислових центрах. Це зумовлює значні конт-
расти температури і вологості повітря, вітру, опадів. Влітку в 

містах температура повітря на 2…3 °С вища, ніж у лісопарках, а 
у вечірні години ці різниці зростають до 6…8 °С. 

Кислотні дощі завдають збитків сільському, лісовому, риб-

ному господарствам. 

Основними забруднювачами атмосфери є підприємства мета-
лургії, енергетики, вугільної, нафтохімічної промисловості. 

У містах автотранспорт дає до 75...90 % загальної кількості 
викидів. Забруднені також атмосферні опади. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які фактори впливають на зміну природних компонентів? 

2. Назвіть природні компоненти, що змінюються під антро-

погенним впливом. 

3. Які зміни рельєфу та ґрунтового покриву відбуваються під 

впливом людської діяльності? 

4. Які зміни рослинного і тваринного світу відбуваються під 

впливом людської діяльності? 

5. Як змінилася якісна характеристика водних ресурсів Укра-
їни? 

6. Як змінилася кількісна характеристика водних ресурсів 

України? 

Використана література: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. 
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Тема 4. ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

4.1. Стадії взаємин людини і природи. 

4.2. Природокористування як базис соціально-економічного 

розвитку суспільства. 
4.3. Розвиток концепцій природокористування. 

4.4. Вплив природокористування на довкілля. 

4.5. Геосистема (ландшафт) як об'єкт природокористування. 

4.6. Природно-ресурсний потенціал ландшафтів. 

 

4.1. Стадії взаємин людини і природи. 

Взаємини людини і природи можна розділити на три стадії: 
1) природознавство – вивчення об’єктивних законів виник-

нення, розвитку і функціонування окремих компонентів приро-

ди та їхньої сукупності у вигляді природно-територіальних ком-

плексів або геосистем різного рангу; 

2) природокористування – залучення в суспільне виробницт-
во речовини, енергії й інформації, що містяться в компонентах 

природи і використовуються для задоволення матеріальних і ку-

льтурних потреб людського суспільства; 
3) природооблаштування – узгодження вимог природокорис-

тування і можливостей природи, додання її компонентам нових 

властивостей, що підвищують споживчу вартість або корисність 

природних ресурсів у процесі, та відновлення порушених ланд-

шафтів. 

 

4.2. Природокористування як базис соціально-

економічного розвитку суспільства. 

Природокористування – це сфера суспільно-виробничої дія-

льності, спрямованої на забезпечення потреб людства в якості та 
різноманітності довкілля, природних ресурсів, необхідного для 
життя простору, розміщення господарств, здійснення відпочин-

ку та інших потреб. 

Об'єктом користування виступає екосфера Землі, її компоне-
нти, які розглядаються як природні умови та природні ресурси, 

що мають певні корисні для людини властивості. 
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У ролі суб’єкта природокористування виступає людське сус-
пільство, окрема особа. 
Функції природокористування: ресурсоспоживання, відходо-

відведення, відтворення ресурсів і умов, охорона довкілля, моні-
торинг, управління. 

Ресурсоспоживання – це використання натуральної природ-

ної сировини у виробництві, а також природних умов та явищ. 

Відходовідведення – це нейтралізація відходів, їхнє похован-

ня, зниження концентрації, повторне використання. 

Раціональне природокористування передбачає вибір оптима-
льних варіантів, досягнення економічних, соціальних та еколо-

гічних ефектів використання природи. 

 

4.3. Розвиток концепцій природокористування. 

Сучасний етап взаємовідносин «людство-природа» характе-
ризується апогеєм наступу людини на природне середовище. 
Він обумовлений масштабами та темпами видобутку природних 

ресурсів та негативним впливом на довкілля. 

Основні концепції природокористування можна розподілити 

на три групи. 

Першу групу концепцій називають екстенсивною. Її суть зво-

диться до думки, що поточний стан довкілля природним чином 

відповідає ходу суспільного розвитку, а запаси природних ресу-

рсів нескінченні в економічному сенсі. Людство в умовах забру-

днення довкілля та зміни його якості історично здатне не лише 
вижити, але й продовжувати свій прогресивний розвиток. 

Другу групу концепцій умовно можна назвати економною або 

нульового зростання. Її суть зводиться до припинення розвитку 

цивілізації, виробництва та різкого зниження кількості населен-

ня заради збереження природних систем та захисту довкілля від 

антропогенного негативного впливу. 

Третя група концепцій складається з так званого екологічно 

врівноваженого природокористування Воно передбачає екологі-
зацію економічного розвитку та гармонізацію відносин суспіль-

ства та природи, яка полягає в єдності цілей екологічного, еко-

номічного та соціального розвитку. 
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4.4. Вплив природокористування на довкілля. 

Розрізняють природний та антропогенний вплив на природне 
середовище. 

До природного належать всі види впливу та процеси, виник-

нення яких не викликане людською діяльністю. Наприклад, зем-

летруси, виверження, цунамі, селі, пожежі тощо. 

Антропогенні впливи поділяються на навмисні (технологія 

виробництва) та ненавмисні (вплив виробництва, аварії). 
За масштабами своєї дії всі види впливу на довкілля поділя-

ються на місцеві (локальні), регіональні, глобальні. 
За часом дії поділяються на разові та довгострокові. 
Найбільш популярний поділ наслідків впливу на кількісні 

(втрати ресурсів) та якісні (зміна характеристик ресурсів). 

Виділяють три характерні етапи антропогенного впливу на 
природні ресурси: безпечний рівень, критичний, небезпечний. 

 

4.5. Геосистема (ландшафт) як об'єкт природокористування. 

Геосистема (ландшафт) – це найменша територіальна оди-

ниця, що поєднує регіональні і локальні особливості природи, 

має характерний місцевий комплекс природних факторів, умов 

життя і діяльності людей. Важливою проблемою є співіснування 

і взаємодія природних ландшафтів та штучних споруджень, і 
встановлення зміни ландшафту при зміні рослинного покриву, 
режиму річок, при будівництві водоймищ, кар'єрів, шахт тощо. 

Для оцінки характеру техногенного впливу на геосистему, за 
яких настають незворотні її зміни встановлюють стійкість гео-

системи до техногенних навантажень. Загальні критерії природ-

ної стійкості геосистеми: висока організованість, інтенсивне 
функціонування і збалансованість функцій геосистем, висока 
біологічна продуктивність і поновлення рослинного покриву. 

Так, ландшафти поліської зони з дефіцитом тепла й інтенси-

вним вологообміном мають підзолисті ґрунти з пониженою ро-

дючістю. Ці ґрунти нестійкі при техногенних навантаженнях і 
повільно відновлюються. Стійкість геосистем у цій зоні знижу-

ється також через заболоченість і знищення лісового покриву. 
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Високою стійкістю володіють ландшафти лісостепової зони, 

з найбільш сприятливим співвідношенням тепла і вологи. Під 

покривом рослинності утворилися одні із самих родючих ґрунтів 

світу – чорноземи. Висока біохімічна активність цих ландшафтів 

сприяє їх інтенсивному самоочищенню. Але діяльність людини 

призвела до зниження гумусу (основного фактора стійкості), 
ерозії, погіршення властивостей ґрунтів, вимивання поживних 

речовин, підйому РГВ, заболочування і засолення ґрунтів. 

У степових ландшафтах інтенсивна сонячна радіація прис-
корює біохімічні процеси, але нестача вологи зменшує винос 
продуктів розпаду. Рослинність тут бідна, біологічна продуктив-

ність невелика, тому ґрунти малопотужні. Підвищити їхню стій-

кість може зрошування. Проте, негативні наслідки зрошення 

призводять до вторинного засолення земель, забруднення та ви-

снаження водних джерел. Усе це робить ландшафти нестійкими. 

За ступенем зміни ландшафти поділяють на: умовно незмі-
нені, слабо, середньо, сильно змінені (порушені), культурні. 

Недопустимий рівень зміни характеризується критичним ста-
ном та деградацією ландшафту. 

Критичний стан ландшафту – нестійкий стан, при якому 

збільшення навантаження може призвести до зміни структури, 

припинення виконання ландшафтом соціально-економічних фу-

нкцій, негативних наслідків для населення. 

Деградація ландшафту відбувається в результаті незворотних 

змін його структури. Деградований ландшафт – це ландшафт, 
руйнування якого супроводжується повною втратою здатності 
виконувати ресурсовідтворюючі функції. Для відновлення 
ландшафтів проводять рекультивацію. 

 

4.4. Природно-ресурсний потенціал ландшафтів. 

Природно-ресурсний потенціал ландшафту визначається мо-

жливістю виконання ним ресурсовідтворюючих функцій: біоти-

чний, водний, мінерально-ресурсний, будівельний, рекреацій-

ний, природоохоронний, самоочищення. 

Природно-ресурсний потенціал – це запас ресурсів, який мо-

же бути використаний без руйнування структури ландшафту. 
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Біотичний потенціал – це здатність ландшафту продукувати 

біомасу, відновлювати родючість ґрунту. 

Водний потенціал полягає у здатності ландшафту використо-

вувати отриману воду рослинністю та утворювати відносно за-
мкнений кругообіг води, необхідний для потреб людини. 

Мінерально-ресурсний потенціал ландшафту – накопичені 
впродовж геологічних періодів речовини, будматеріали, мінера-
ли, енергоносії, які використовують для потреб суспільства. 
Будівельний потенціал передбачає використання природних 

умов ландшафту для розміщення споруджуваного об'єкта й ви-

конання ним заданих функцій. 

Рекреаційний потенціал – сукупність природних умов ланд-

шафту, що позитивно впливають на людський організм. 

Природоохоронний потенціал забезпечує заощадження біоло-

гічної різноманітності, стабільність і відновлення геосистем. 

Потенціал самоочищення визначає здатність ландшафту роз-
чиняти і виносити забруднюючі речовини, усувати їхню шкоду. 

Змінені геосистеми з позицій природокористування можна 
класифікувати на: навмисно або ненавмисно змінені; сільсько-

господарські, лісогосподарські, промислові, міські, рекреаційні, 
заповідні, середовищезахисні; слабо змінені, змінені, сильно 

змінені; культурні, акультурні; системи з перевагою процесу са-
морегуляції, системи з перевагою антропогенних впливів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте стадії взаємин людини і природи. 

2. Охарактеризуйте функції природокористування. 

3. Поняття і принципи раціонального природокористування. 

4. Охарактеризуйте відомі концепції природокористування. 

5. Назвіть види впливу природокористування на довкілля. 

6. Природна стійкість ландшафтів природно-географічних зон. 

7. Назвіть ступені зміни ландшафтів. 

8. Поняття критичного стану та деградації ландшафту. 

9. Поняття і види природно-ресурсного потенціалу ландшафтів. 

10. Види змінених геосистем. 

Рекомендована література: 1, 3, 10. 
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Тема 5. ОСНОВИ ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ 

5.1. Відмінність природооблаштування і природокористування. 

5.2. Загальні підходи до створення і функціонування культур-

них ландшафтів. 

5.3. Інженерно-меліоративні вишукування – основа природоо-

блаштування. 

 

5.1. Відмінність природооблаштування і природокористу-

вання. 

Природооблаштування – це екологічно цілеспрямована дія-

льність, що спирається на знання законів саморегуляції біосфе-
ри, забезпечує середовищезберігаюче природокористування, 

збереження і поліпшення природних і соціо-природних систем, 

завдяки чому досягається добробут населення, забезпечуються 

ресурсні і екологічні інтереси суспільства. 
Природооблаштування тісно пов'язане з природокористуван-

ням, часто передує йому, іноді проводиться після зміни характе-
ру використання, у багатьох випадках здійснюється одночасно. 

Складовою природооблаштування є відновлення властивос-
тей компонентів природи або самих компонентів у процесі (піс-
ля) їхнього використання: меліоративні заходи; рекультивація 
земель; створення і функціонування природно-техногенних сис-
тем; відновлення рослинного і ґрунтового покриву та запасів 

підземних і поверхневих вод; очищення забруднених територій. 

Елементом природооблаштування є природоохоронна упоря-

дкованість територій: боротьба з водною і вітровою ерозією, ві-
дновлення природної гідрографічної мережі, водоохоронних 

зон; захист від природних стихій (повеней, підтоплень, зсувів, 

розмиву берегів, засух і суховіїв). 

Відмінність природооблаштування і природокористування 

полягає в тому, що вони здійснюються різними технологіями. 

Відмінність полягає також у тому, що для них є об'єктом, а що 

засобом праці. Так, у сільгоспвиробництві об'єктом праці аграрія 

є сільськогосподарська рослина, а ґрунт – одним з головних за-
собів праці. Для меліоратора ґрунт виступає як об'єкт праці, за-
дача меліоратора – забезпечити відтворення родючості ґрунту. 
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5.2. Загальні підходи до створення і функціонування куль-

турних ландшафтів. 

Для успішного функціонування ландшафту при його перетво-

ренні в культурний слід додержуватися таких вимог: 
1) культурний ландшафт не повинен бути одноманітним; 

2) у культурному ландшафті не повинно бути антропогенних 

порожнин, що служать джерелами забруднення; 

3) при організації території слід збільшувати площі під рос-
линним покривом, включаючи посіви сільгоспкультур; 

4) на частині культурного ландшафту впроваджувати екстен-

сивне, пристосоване до умов місцевості, використання земель; 

5) культурний ландшафт повинен мати охоронні території, на 
яких консервуються елементи ландшафту (заповідники); 

6) при організації території ландшафту треба враховувати го-

ризонтальні зв’язки між його складовими, що важливо при роз-
міщені промислових підприємств, житлових кварталів, зелених 

зон, водойм, ділянок ріллі при розчленованому рельєфі; 
7) на території культурного ландшафту повинен бути викона-

ний комплекс робіт з поліпшення, відновлення й облагороджу-

вання гідрографічної мережі; 
8) створення культурного ландшафту повинне завершуватись 

його зовнішнім благоустроєм. 

Перераховані заходи слід поєднувати з меліораціями, тобто 

активним регулюванням процесів функціонування ландшафту. 
 

5.3. Інженерно-меліоративні вишукування – основа при-

родооблаштування. 

Процес створення меліоративного об'єкта проходить п'ять ос-
новних етапів: передпроектна стадія, вишукування, проектуван-

ня, будівництво, експлуатація. 

До інженерно-меліоративних вишукувань входять: кліматич-

ні, гідрологічні, гідрогеологічні, топографічні, ґрунтові, біологі-
чні, меліоративні та еколого-економічні. 

До кліматичних вишукувань належать встановлення забезпе-
чення та розподіл по території світлових і теплових ресурсів, 

вологості повітря, опадів, випаровуваності та вітру. 
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Залежно від зони приймають рішення про необхідність захо-

дів з природооблаштування, упровадження яких забезпечить оп-

тимальні поживний, водоповітряний, тепловий і сольовий ре-
жими, покращить водно-фізичні, хімічні і біологічні властивості 
ґрунтів, підвищить ефективність використання земельних угідь. 

Топографо-геодезичні вишукування проводяться з метою 

складання карт і планів, профілів і поперечних перерізів. 

Гідрологічні вишукування здійснюють для одержання даних, 

що характеризують режим джерел води: норми стоку та його 

розподіл у часі, рівні води, максимальні і мінімальні витрати, 

хімічний склад, льодові явища тощо. 

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні вишукування - ви-

вчаються типи рельєфу; комплекси порід; водоносні горизонти; 

властивості порід зони аерації; сучасні фізико-геологічні проце-
си і явища (ерозія, дефляція, зсуви, осідання, суфозія тощо), ре-
жим підземних і поверхневих вод і т.д. 

Ґрунтово-меліоративні розвідування - рекогносцирувальні 
ґрунтові розвідування; ґрунтово-меліоративні зйомки, сольова 
зйомка; вивчення водно-фізичних властивостей ґрунтів і соле-
віддачі; вивчення водного й сольового режимів ґрунтів. 

Меліоративно-господарські дослідження проводять з метою: 

встановлення площі зрошення (осушення), схеми меліорацій з 
вибором водозабору (водоприймача), визначення трас каналів і 
трубопроводів. Розробляють режими зрошення; проводять гід-

ромодульні розрахунки, визначають витрати й об'єми води для 

зрошення (водовідведення). 

Агрономічні дослідження - відомості про земельний фонд, 

спеціалізацію господарства, використання сільгоспугідь, сіво-

зміни, врожайність, продуктивність худоби, валову продукцію. 

Екологічні розвідування проводяться з метою одержання ви-

хідних даних для складання прогнозу змін і оцінки впливу об'єк-

та, що проектується на природне середовище.  
Предметом техніко-економічних вишукувань є комплексне 

вивчення економічних умов району, перспективи його розвитку, 

забезпечення будівництва сировиною, будматеріалами, паливом, 

водою, електроенергією, зв'язком і трудовими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

Питання для самоконтролю 

1. Поняття природооблаштування. Його складові. 
2. Відмінність природооблаштування і природокористування. 

3. Мета створення природно-культурних ландшафтів. 

4. Вимоги до культурних ландшафтів. 

5. Назвіть основні етапи створення меліоративного об'єкта. 
6. Назвіть види інженерно-меліоративних вишукувань. 

Рекомендована література: 1, 3, 10. 

 

Тема 6. ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННІ СИСТЕМИ І 
КОМПЛЕКСИ 

6.1. Інженерні системи природооблаштування. 

6.2. Загальні підходи до меліорації земель. 

6.3. Рекультивація земель. 

 

6.1. Інженерні системи природооблаштування. 

Природооблаштування – це складний ресурсо- й енергоємний 

захід, що впроваджується досить тривалий час. Для його здійс-
нення необхідне створення комплексу інженерних заходів, що 

надійно функціонують у різноманітних, часто екстремальних, 

погодних умовах.  

На великих площах будуються інженерні системи природооб-

лаштування, тобто комплекс споруджень, пристроїв, машин і 
устаткування, призначених разом із заходами для досягнення тієї 
або іншої мети. 

До інженерних систем природооблаштування відносяться: 

1) інженерні меліоративні системи, призначені для забезпе-
чення необхідного гідромеліоративного і сольового режимів зе-
мель; 

2) інженерно-екологічні системи, призначені для відновлення 
природного самоочищення забруднених територій, скорочення 

надходження забруднюючих речовин та їхнього вилучення, ло-

калізації осередку забруднення; 

3) інженерні природоохоронні системи; 

4) інженерні протистихійні системи, призначені для боротьби 

з повенями, підтопленням, розмивом берегів, зі зсувами, селями; 
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5) інженерні системи регулювання поверхневого стоку, необ-

хідні при комплексному використанні водних ресурсів; 

6) інженерні системи водопостачання та водовідведення. 

Склад інженерної системи залежить від мети використання 

земель, сукупності показників, що регулюють необхідний меліо-

ративний режим. 

 

6.2. Загальні підходи до меліорації земель. 

Меліорація земель - важлива складова природооблаштування. 

Меліорація – це зміна компонентів природи з метою підви-

щення споживчої вартості земель. На відміну від тимчасових 

заходів щодо поліпшення земель (розчищення поверхні, оранка, 
удобрення) меліорація призводить до фундаментальної тривалої 
зміни природних умов, що зберігається десятки і сотні років. 

Меліорація земель – це складні ресурсо- і енергоємні заходи. 

Для їхнього здійснення необхідне створення комплексу інженер-

них споруджень, пристроїв, машин й устаткувань, призначені 
для регулювання показників меліоративного стану території. 

Залежно від призначення земель меліорації підрозділяються 
на такі: меліорація сільськогосподарських земель, земель лісово-

го, водного фондів, населених пунктів тощо. 

Сучасні меліорації повинні бути комплексними, тобто необ-

хідно проводити одночасно водні, хімічні, теплові й інші меліо-

рації, що в підсумку дають більший ефект, чим їхнє роздільне 
застосування. 

Меліорація земель, як потужний природоперетворюючий фа-
ктор, може призвести до негативних екологічних наслідків. Тому 

неодмінною складовою робіт при меліорації земель є недопу-

щення збитку природним системам. 

 

6.3. Рекультивація земель 

Рекультивація земель – складова частина природооблашту-

вання, полягає у відновленні властивостей компонентів природи 

і самих компонентів, порушених людиною у процесі природоко-

ристування для продуктивного їхнього використання і поліп-

шення екологічного стану навколишнього середовища. 
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Об’єктами рекультивації є порушені землі – території, на яких 

порушені, зруйновані або цілком знищені компоненти природи: 

рослинний і ґрунтовий покрив, ґрунтові води, місцева гідрогра-
фічна мережа, змінений рельєф місцевості. 

Залежно від антропогенних впливів порушені землі утворять-

ся: при видобутку торфу, при видобутку нерудних будівельних 

матеріалів, при виробництві відкритих гірських робіт, при виро-

бництві підземних розробок, при функціонуванні урбанізованих 

територій; при проведенні розвідницьких і дослідницьких робіт; 
при виконанні будівельних і експлуатаційних робіт; при техно-

логічних процесах при одержанні матеріалів, речовин, електри-

чної енергії; при сільськогосподарському виробництві; при вій-

ськових діях, виробництві зброї. 
Природні системи здатні забезпечити природну еволюційну 

трансформацію і самовідновлення порушених компонентів. До-

свід природного відновлення необхідно враховувати при підборі 
видового складу рослин на поверхні порушених земель. 

Комплекс рекультиваційних робіт представляє собою складну 

багатокомпонентну систему взаємопов’язаних заходів, зведених 

за рівнем розв’язуваних задач і технологічним виконанням. Ви-

діляють такі етапи рекультивації: 
1) підготовчий етап – інвестиційне обґрунтування заходів 

щодо рекультивації порушених земель і розробку робочої доку-

ментації; 
2) технічний етап – реалізація інженерно-технічної частини 

проекту відновлення земель; 

3) біологічний етап – завершення рекультивації, включає озе-
ленення, лісове господарство, біологічне очищення ґрунтів, аг-
ромеліоративні й фіторекультиваційні заходи, спрямовані на від-

новлення процесів ґрунтоутворення. 

Технічний етап рекультивації. 
Технічні заходи щодо рекультивації порушених земель розді-

ляють на такі види:  

- структурно-проектні: терасування, планування, землювання, 

торфування, кольматаж, видалення непотрібної деревинно-

чагарникової рослинності, пнів, каменів, оброблення купин; 
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- хімічні: вапнування, гіпсування, кислування, внесення сор-

бентів, органічних і мінеральних добрив; 

- водні (гідротехнічні): осушення, зрошення, регулювання те-
рмінів затоплення поверхневими водами; 

- теплотехнічні: мульчування, грядкування, обігрівання. 

Залежно від площі і стану порушених земель можуть створю-

ватися інженерні системи з необхідним набором елементів керу-

вання потоками речовини: 

− для земель сільськогосподарського використання – це мелі-
оративні системи, 

− для рибогосподарського використання – ставкові системи, 

− для лісогосподарського використання – лісомеліоративні 
системи, 

− для забруднених земель – інженерно-екологічні системи. 

Біологічний етап рекультивації. 
Основними задачами біологічної рекультивації є поновлення 

процесу ґрунтоутворення, підвищення здатності ґрунту до само-

очищення і відтворення біоценозів. 

Біологічна рекультивація проводиться в дві стадії. 
На першій вирощуються піонерні культури, що можуть адап-

туватися до існуючих умов і володіють високою відновлюючою 

здатністю. 

На другій стадії переходять до цільового використання під 

постійним контролем з боку санітарно-епідеміологічних служб. 

Якщо порушені землі призначені для сільськогосподарського 

використання, то до загального складу робіт біологічної рекуль-
тивації додають: 

- введення спеціальних сівозмін для відновлення і формуван-

ня ґрунтового шару; 

- застосування прийомів ґрунтозахисного землеробства для 

підвищення родючості ґрунту і його стійкості проти ерозії і де-
фляції; 

- моніторинг ґрунтів. 

Після рекультивації землі використовують для: сільського го-

сподарства, лісівництва, рибництва, водогосподарських, рекреа-
ційних і санітарно-естетичних цілей. 
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У разі потреби порушені землі можуть консервуватися, а з по-

явою нових технологій, що забезпечують їхнє відновлення до 

нормативних вимог – використовуватися в господарських цілях. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть інженерні системи природооблаштування. 

2. Інженерно-меліоративна система природооблаштування. 

3. Інженерно-екологічна система природооблаштування. 

4. Інженерна природоохоронна система природооблаштування. 

5. Інженерна протистихійна система природооблаштування. 

6. Інженерна система регулювання поверхневого стоку. 
7. Меліорацію і рекультивація як складові природооблашту-

вання. 

8. Поняття порушених земель, їхнє походження. 

9. Етапи рекультивації земель. 

Рекомендована література: 1, 3, 7, 8, 10. 

 

Рекомендована література 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Меліоративна географія з 
основами природооблаштування». 

2. Шульгин А.М. Мелиоративная география. М.: Высшая 

школа, 1972.- 210 с. 
3. Голованов А.И., Кажанов Е.С., Сухарев Ю.И. Ландшафто-

ведение. М.: КолосС, 2005.- 216 с.  
4. Маринич О.М., Тищенко П.Г. Фізична географія України.-

К.: Знання, 2005.- 511с. 
5. Родючість ґрунтів. Моніторинг та управління /за ред. 

В.В.Медведєва- К: Урожай, 1992. 

6. Водне господарство України /за ред. А.В.Яцика, 
В.М.Хорєва.– К: Генеза, 2000.  

7. Лазарчук М.О. Осушення земель. - К.,1997. – 244 с. 
8. Бабенко Ю.О., Дупляк В.Д. Охорона природи при іригації 

земель. –К.: Урожай, 1988. 

9. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні.- К: Генеза, 2001. 

10. Природообустройство / под редакцией А.И. Голованова.- М.: 

КолосС, 2008.- 552 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


