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Антропогенні зміни у біосфері Землі, які у минулому столітті набули 
глобального масштабу і особливо загострюються на фоні кліматичних 
змін, накопичувалися впродовж усієї історії людства. Розглядаючи 
антропогенез як процес формування і розвитку людини як біосоціальної 
істоти та становлення людства як «основної геологоперетворюючої сили 
планети» (за В. І. Вернадським), слід зазначити, що особливе місце серед 
основних процесів і галузей практичної діяльності займає використання 
водних ресурсів і розвиток водного господарства. 

Виникнення життя тісно пов'язане з водою, яка є головним 
середовищем формування складних органічних речовин і біотичних 
структур, вода – це основний вітальний фактор. Без доступу до прісної 
води неможливе і виникнення цивілізації – всі відомі нам древні світи були 
так чи інакше пов'язані з водними об'єктами – з великими річками та 
зрошуваним землеробством (Мечников Л., 1889), як і перші осередки 
екологічних криз. Але справа не лише в цьому. Сам процес перетворення 
людини на цивілізовану істоту і розвиток «цивілізованості» пов'язані з 
використанням води для широкого спектру потреб – від гігієнічних до 
культових, кожну з яких можна дослідити в історичній проекції. Отже, 
вода є цивілізаційним фактором, сфери і технології використання якого 
людство розширювало і удосконалювало впродовж історичного періоду. 

Величезна трансформація біосфери в процесі антропогенезу до рівня 
загрози самому існуванню людства в ХХ столітті – переломний етап 
початку формування екологічної культури. Глобалізація і розвиток 
інформаційних технологій в кінці століття ознаменували новий етап в 
історії людства – постіндустріальний, а у взаємодії з природою – 
екологічний. Його нова ідеологія взаємодії з природою – відповідальність 
за наслідки, а функція – удосконалення способів господарювання з метою 
запобігання забрудненню і деградації. Це новий етап антропогенезу, 
еволюції людини як істоти розумної, відповідальної за середовище 
існування та ресурси, перехід до нооцентричного світу або до ноосфери за 
В. І. Вернадським. 

Сама природа води, її всюдисущість і всепроникність, робить 
неможливим вирішення проблем водного господарства та економіки 
окремо, а відродження водних екосистем та покращення якості 
поверхневих вод так чи інакше вимагають розширення простору тих 
логічних можливостей, які мають сучасні технічні, сільськогосподарські 
чи природознавчі науки. Комплексне вирішення проблем вимагає 
планування і створення сумісної з екологією сфери виробництва. Цей 
найважливіший етап коеволюції людини і біосфери (Моисеев Н.Н., 1995) – 



 
 

до розуміння відповідальності за довкілля, – саме зараз відбувається як 
глобальний процес із певними регіональними особливостями, 
зумовленими комплексом економічних і гуманітарних факторів. 

Глобальна проблема нестачі води особливо загострюється в сучасних 
умовах зміни клімату. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вважає, що 
світ стоїть на порозі «водних воєн». В енцикліці Римського папи 
Франциска Laudato S' (24.05.2015), присвяченій глобальним аспектам 
екології, проблема води займає першорядне місце в контексті пакету 
сучасних екологічних викликів для людства: забруднення планети, 
глобального потепління і зміни клімату Землі. Як вважає цей понтифік, 
«можна очікувати, що контроль води великими світовими корпораціями 
буде головним джерелом конфліктів у цьому столітті».  

Чиста прісна вода – найцінніший ресурс, який вимагає захисту і 
навіть певної сакралізації, маючи на увазі інформаційні властивості води, 
які до кінця не досліджені і все більше привертають увагу науки. Адже 
цілісність матеріального і духовного світів, перетин яких ми спостерігаємо 
в усвідомленій діяльності людини, є лише частковою проекцією цілісності 
світу, в якому вода є найдинамічнішим елементом. 

Водна культура – культура усвідомленої цінності води, це поєднання 
філософії природи та гуманітарної складової природознавства, перетин 
гуманітарної та екологічної (природничої) сфер у секторі найважливішого 
ресурсу в житті людини. Шлях до вирішення комплексної екологічної 
проблеми в площині моральності та етики природокористування на 
початковому етапі чимось повинен нагадувати принципи гуманного 
поводження з тваринами, які контролюються суспільством більшою мірою. 
Етичні норми повинні включати відповідальне ставлення до якості води 
природних водойм і водотоків, особливо прісної, запаси якої дуже 
обмежені. В результаті наукового осягнення інформаційних властивостей 
води поступово і в суспільстві з'явиться усвідомлення її справжньої 
багатовимірної цінності.  

У водних екосистемах, які насичені біотою, будь-які зміни якості 
води пов'язані зі станом біоценозів, і навпаки, адже за В. І. Вернадським 
гідросфера «наскрізь пронизана біосферою». Отже, крім гуманітарного її 
аспекту, який є частиною екологічної культури, водна культура нами 
розглядається також в практичному аспекті можливостей «культивування» 
води – поліпшення її якості шляхом використання живих організмів. Це 
зумовить поступове розширення спектру об'єктів аквакультури 
(практичної галузі культивування гідробіонтів для харчових і кормових 
цілей) об'єктами екобіотехнології, де висока якість води – продукт 
культивування організмів.  

Отже, формування водної культури, як одного з пластів екологічної 
культури (гуманітарний аспект) і практичного процесу підвищення якості 
води шляхом культивування живих організмів (виробничий аспект) – це 
сучасна проекція і перспективи антропогенезу у водному господарстві.  


