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У статті обґрунтовано  сутність термінів «готовність»,  «діяльність», 

«екологічна діяльність» з філософської, психологічної та педагогічної точок зору. 

Виокремлено два підходи історичного розвитку  поняття «готовності». Окреслено 

теоретичні основи поняття «екологічна діяльність». Автори  розкривають та 

конкретизують поняття «готовність учнів до екологічної діяльності». 

Наголошується на значущості готовності учнів до екологічної діяльності для освіти 

України. 

 Ключові слова: екологічна освіта, готовність, діяльність, екологічна 

діяльність, готовність учнів до екологічної діяльності. 

 

На підставі чинного Закону України «Про освіту» та Концепції 

екологічної освіти України сучасна екологічна освіта є  складовою 

національної системи освіти. У Концепції екологічної освіти України 

одним із головних завдань є формування екологічної діяльності 

особистості, оскільки екологічна освіта орієнтується на розвиток 

критичного мислення у дітей, розв’язання екологічних задач та 

формування навичок ефективного прийняття рішень. Виконанню цього 

завдання має сприяти не лише школа, але й заклади позашкільної освіти. 

Оскільки проблема ставлення до навколишнього середовища доволі гостро 

постала у нашій країні, вчені та педагоги вважали за необхідне розкрити 

сутність поняття готовність учнів до екологічної діяльності.  

Значний внесок у розробку теоретичних та практичних аспектів 

екологічного виховання учнів в Україні зробили такі науковці, як:  В. 

Вербицький, А. Захлебний, І. Звєрєв,  Б.  Йоганзен, О. Колонькова, І. 
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Ліпич, І.  Матрусов, А. Мамонтова, О. Пруцакова, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, 

Т. Сущенко, В. Червонецький та інші. 

Мета статті полягав в теоретичному дослідженні та узагальненні 

поглядів дослідників  на поняття «готовність учнів до екологічної 

діяльності».  

Необхідно зазначити, що проблема готовності до будь-якого виду 

діяльності має свою історію. Зокрема у психолого-педагогічній науці 

виділено три етапи вивчення феномену готовності:  на першому етапі 

(кінець XIX – початок XX ст.) склалося розуміння готовності як настанови 

(О. Кюльпе, К. Марбе, Д. Узнадзе); другий етап відноситься до періоду 

дослідження готовності як певного феномена усталеності людини до 

зовнішніх і внутрішніх впливів. Таке розуміння готовності зумовлене 

інтенсивним дослідженням нейрофізіологічних механізмів регуляції  та 

саморегуляції поведінки людей. У цій площині суттєве значення мають 

дослідження психологів США, які розкривають проблему соціальної 

настанови, вияв її основних ознак, структурних компонентів, а також 

спроби її технічного вимірювання (Ф. Знанецькі, Д. Кац, Г. Оллпорт, М. 

Сміт, У. Томас та ін.). Третій етап вивчення готовності пов’язаний із 

дослідженнями у галузі теорії діяльності, саме в цей період готовність 

розглядають у зв’язку з емоційно-вольовим та інтелектуальним 

потенціалом особистості щодо конкретного виду діяльності. Готовність 

характеризується як якісний показник саморегуляції на різних рівнях 

проходження процесів: фізіологічному, психологічному, соціальному (А. 

Ганюшкін, М. Дяченко, Л. Кандибович, М. Левітов та ін.). 

Готовність в прямому розумінні цього слова детермінується двома 

значеннями. Перше – це згода робити що-небудь, в другому значенні – це 

стан, при якому все зроблено, все готово для чого-небудь. В першому 

визначенні мова йде про добровільне та усвідомлене рішення, направлене 

на діяльність, а в другому, як стан, присутність якого забезпечує 

виконання рішення.   



З психологічної точки зору готовність до дії розглядається через 

установку як своєрідну форму направленості особистості, яка спонукає 

особистість до різних видів діяльності. Отже, в основі поняття 

“готовності” лежить установка до діяльності, тобто рішення особистості до 

виконання діяльності. 

У науковій літературі йдеться про два підходи до вивчення феномену 

«готовності»  - особистісний та функціональний: перший підхід розглядає 

«психологічну готовність»  як вияв індивідуальних якостей особистості та 

їх цілісності, які зумовлені ефективним характером діяльності з високою 

результативністю. Тобто, як стверджує Л. Карамушка, психологічну 

готовність розглядають як результат підготовки (підготовленості) до 

певної діяльності. Прихильники другого підходу (Н. Левітов, Є. Ільїн, А 

Пуні, Д. Узнадзе ат ін.) визначають розуміння психологічної готовності як 

певний стан психічних функцій людини, в межах якого психологічна 

готовність розглядається як певний психологічний стан, що є умовою 

високих результатів під час виконання того чи іншого виду діяльності 

(Карамушка, 2000).  

На думку вчених-педагогів (З. Курлянд, А. Линенко. А. Семенова, 

Р. Хмелюк) готовність виникає внаслідок досвіду людини, який 

ґрунтується на формуванні позитивного ставлення до діяльності, 

усвідомленні мотивів і потреб у ній, об’єктивації її предмета і способів 

взаємодії з ним. Емоційні, вольові та інтелектуальні характеристики 

поведінки особистості є конкретним вираженням готовності на рівні явища 

(Курлянд, 2007).  

На основі зазначеного варто зробити висновок, що, існують 

різноманітні підходи до розкриття сутності поняття «готовність» і кожна 

наука надає цьому поняттю деякі індивідуальні характеристики, хоча з 

упевненістю можна сказати, що і педагоги, і психологи дають споріднені 

дефініції. Ядро цього поняття поєднує в собі як психологічну готовність, 



яка є базою та стійкою платформою діяльності, так і практичну готовність 

для застосування усіх знань і умінь на практиці. 

Необхідно зазначити, що людина повинна жити в гармонії з 

природою, не використовувати нищівно її багатства, а сприяти їх 

поповненню та відновленню. Лише за таких умов суспільство буде 

розвиватися збалансовано в навколишньому середовищі, адже, саме від 

діяльності людини належатиме стан розвитку природи сьогодні та в 

майбутньому, тому проблему діяльності потрібно дослідити досконаліше.  

Діяльність - один із способів людського буття, в якому людина - 

суб'єкт  відноситься до світу як до об'єкта, перетворюваного нею 

відповідно до її цілей і наявних засобів. Діяльність в філософському 

розумінні – це соціальний процес, в ході якого людина творчо перетворює 

зовнішню і свою власну внутрішню природу, роблячи себе суб’єктом 

діяльності, а засвоювані нею явища природи – об’єктом діяльності. В 

процесі діяльності особистість не лише взаємодіє з навколишнім 

середовищем, але поступово включає її в склад матеріальної та духовної 

культури.  

Типовими ознаками діяльності є суб'єкт-об'єктна позиція і 

нерозривність у кожному її вияві матеріально-духовного початку. Тобто в 

акті діяльності людина постає як носій соціальних форм взаємодії з 

навколишнім світом, а не як біологічна дискретна одиниця, що дає змогу 

сприймати цей світ не як джерело задоволення вітальних потреб окремої 

істоти, а як об'єкт спільного діяння всіх людей; людина завжди втілює в 

діяльність певну мету, програму, намір, осмислює і переживає свої діяльні 

вияви, одухотворяє їх, водночас змінюючи об'єктивний світ. 

Упродовж історії люди реалізують себе в діяльності. Власне, весь 

історичний процес є витвором діяльнісних життєвиявів людини. Діяльність 

та особистість знаходяться в єдності: особистість – це суб’єкт діяльності. 

Всі психічні процеси, якості, досвід людини формується та проявляється в 

діяльності. Тому з психологічної точки зору діяльність особистості 



розглядається через якість особистості, яка включає в себе пізнання як 

громадської, так і особистісної свідомості значущість діяльності, 

позитивне відношення до неї та здібності для її реалізації.  

Поняття «діяльність» знайшло своє відображення  в науковій  

педагогічній літературі, адже діяльність є важливим компонентом системи 

навчання та виховання. З педагогічної точки зору, діяльність – основа, 

засіб та вирішальна умова розвитку особистості. Цей факт обумовлює 

необхідність реалізації в педагогічному дослідженні та практиці 

діяльнісного підходу, тому що діяльність є перетворення людьми 

навколишньої дійсності. Такою формою перетворення вважається праця, 

оскільки всі види діяльності особистості походять від праці. 

Перетворюючи природу, людина перетворює самого себе й,  таким чином, 

є суб’єктом своєї розвиту ( Сластенин, 2002, с.121).    

Отже, діяльність людини – це свідома активність, що виявляється в 

системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети, у процесі якої 

виникають і розвиваються нові потреби та інтереси, ідеали та переконання. 

Готовність людини до будь-якої діяльності, в тому числі й 

екологічної, можна зобразити формулою: 

«готовність=бажання+знання+вміння» або «готовий=хочу+знаю+вмію» 

(Акимов, 2005, с. 15-17). Ця формула відображає три аспекти готовності: 

мотиваційний або особистісний, інформаційний та діяльнісний (Лозицька, 

2011). 

Поняття «екологічна діяльність» виникла у кінці 1980-х років під 

впливом серії доповідей Римському Клубу, ідей комісії ООН по 

середовищу і розвитку («Наше спільне майбутнє»), а також внаслідок 

необхідності соціальної інтерпретації глобальних змін у біосфері під 

сукупним впливом індустріалізації, урбанізації і росту народонаселення 

планети (скорочення озонового шару, парникового ефекту і сукупного 

скорочення лісів - основних виробників кисню на Землі). 



Дієвим засобом здійснення екологічної діяльності дослідники 

визначають екологічну освіту та виховання (Король, 1999), (Хілько, 1999), 

підкреслюючи, що метою екологічної освіти і виховання є формування 

екологічно доцільної поведінки особистості (І. Зверєв, А. Захлєбний, В. 

Крисаченко, М. Хілько та ін.). 

Виникнення поняття «екологічна діяльність» зумовило 

зацікавленість дослідженням цього явища як педагогів та психологів, так і 

філософів. 

З філософської точки зору екологічна діяльність характеризується як 

«інтегративне поняття для позначення специфічних екологічних аспектів 

різних видів діяльності». А. Урсул зазначає, що екологічна діяльність 

висловлює аспект відносин суспільства тільки з природою, тобто уточнює 

певну частину загального змісту соціальної діяльності, що включає як 

суб’єкт – об’єктні, так і суб’єкт – суб’єктні відносини та зв’язки. 

Дослідження засвідчили, що головним об`єктом екологічної 

діяльності є структура і динаміка мікро-, макро- і мегасистем, тобто 

соціобіотехнічних систем, оскільки сьогодні вже не має природи поза 

суспільством, а є соціалізованою діяльністю людей і деформовані 

середовищним впливом соціотехнічні системи та процеси (Урсул, 2010). 

Екологічна діяльність детермінується низкою чинників суб'єктивної 

та об'єктивної природи. Суб'єктивні чинники пов'язані з людиною: 

самосвідомістю його членів, інтересами та цінностями часу, соціальними 

інституціями тощо. Об'єктивні — виступають атрибутивними ознаками 

життєдіяльності, основу яких становлять три складові: матеріально-

ресурсна база існування людства (спільнот) та рівень технологічної 

озброєності суспільства, реальне народонаселення (популяційний склад), 

механізм природокористування, набутий соціумом. Між суб'єктивними та 

об'єктивними чинниками межа інколи досить умовна, оскільки в деяких 

випадках сама людина виступає і об'єктом, і суб'єктом екологічної 

діяльності, чи в якійсь одній із цих іпостасей (Крисаченко, 1996, c. 12 –13). 



На нашу думку, надзвичайно важливою характеристикою 

екологічної діяльності є її ефективність, адже ефективність будь-якої 

діяльності є її інтегральною характеристикою розвитку, яка зв’язує 

результат діяльності з іншими компонентами – потребами, засобами, 

цілями, затратами тощо. Ефективність діяльності виражає її спрямованість 

на отримання результатів, що максимально задовольняють потреби, 

реалізують цілі за мінімальної затрати суспільної праці (засобів, ресурсів 

тощо). Специфіка змісту поняття «екологічна ефективність» полягає у 

визначенні міри раціональності екологічної діяльності, її орієнтації на 

розвиток і досягнення максимально прийнятих корисних результатів за 

найменших затрат людської праці. 

Сучасне розуміння екологічної діяльності, як зауважує І. Ліпич, 

поєднує в собі всі види і форми діяльності людей, пов’язані з раціональним 

розв’язанням екологічних проблем, екологізацією як суспільного 

виробництва, так і всієї соціальної діяльності. У поняття «екологічна 

діяльність» має входити, насамперед, матеріальна діяльність людей щодо 

збереженню й поліпшенню природного та соціального довкілля, так і 

діяльність ідеальна, теоретична, тобто те, що зараз називають екологічною 

свідомістю (Ліпич, 2008, с. 84)]. 

Аналіз досліджень показує, що в розкритті сутності та структури 

екологічної діяльності в науковій літературі існує два підходи. Перший – 

«класичний» – розглядає екологічну діяльність з позиції 

антропоцентризму, він широко представлений в науці та практиці.  

Представники іншого підходу вважають, що людина, як біологічний 

вид, значною мірою залишається під контролем головних екологічних 

законів і у своїх взаємовідносинах із природою повинна приймати її умови. 

Це біоцентричний або екоцентричний підхід, що віддає перевагу 

екологічним пріоритетам в розвитку людства, розвиток суспільства тут 

розглядається як частина еволюції природи, де діють закони екологічних 

обмежень, незворотності та відбору [6].  



Важливе значення в екологічній діяльності має система моральних та 

правових принципів, норм і правил поведінки, наказів та заборон 

екологічного характеру, регулюючих повсякденне життя й діяльність 

людини,  непримиримість до будь-яких проявів анти суспільної поведінки 

в природі та перетворюючого середовища, які обґрунтовують відношення 

суспільства та особистості до здоров’я людей, до природного середовища 

та ресурсів. Екологічна діяльність передбачає готовність до процесу 

взаємодії з навколишнім середовищем, знання законів природи, отримання 

умінь та навичок для успішної взаємодії з природою.  

Як зазначає Л.  Хафизова «формування в учнів відповідального 

ставлення до природи - складний і тривалий процес. Його результатом 

повинно бути не тільки оволодіння визначеними знаннями й уміннями, а й 

розвиток емоційної чуйності, уміння і бажання активно захищати, 

поліпшувати, облагороджувати природне середовище» (Хафизов, 1998, с. 

40-46).  

Висновки. Отже, проаналізувавши теоретичний аспект понять 

«готовність», «діяльність», «екологічна діяльність»,  необхідно зазначити, 

що готовність учнів до екологічної визначається як особистісне утворення, 

в якому інтегровано знання про сутність та змістові аспекти екологічної 

діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до процесу екологічної діяльності, 

а також застосування набутих знань і вмінь у екологічній діяльності, 

активна участь учнів у екологічній діяльності. 
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Теоретический анализ понятия «готовность учащихся к 

экологической деятельности» 
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В статье обоснована сущность терминов «готовность», «деятельность», 

«экологическая деятельность» с философской, психологической и педагогической 

точек зрения. Выделены два подхода исторического развития понятия «готовности». 

Определены теоретические основы понятия «экологическая деятельность». Авторы 

раскрывают и конкретизируют понятие «готовность учащихся к экологической 

деятельности». Отмечается значимость готовности учащихся к экологической 

деятельности для образования Украины. 

Ключевые слова: экологическое образование, готовность, деятельность, 

экологическая деятельность, готовность учащихся к экологической деятельности. 

 

Theoretical analysis of the concept of «students readiness for 

environmental activity» 
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In the article it was analyzed the essence of the concepts «readiness», «activity», 

«ecological activity» from the philosophical, psychological and pedagogical points of view. It 

was also underlined the significance the readiness of the teenagers to the ecological activity 

for the Ukrainian educational system. 

 There were distinguished two approaches of the historical development of the concept 

«readiness»: personal and functional. The supporters of the first approach consider the 

readiness as disclosure of individual qualities of a person and its integrity caused by effective 

character of an activity with high results. The supporters of the second approach define 

readiness as certain state of the psychological functions of the person that is the condition of 

the high results during the performance of any activity.  

The concept «activity» was analyzed as well. The concept «activity» is defined as the 

activity of a person that is turned out in the system of actions directed to the achieving of 

certain goals. 

 The theoretical basics of the concept «ecological activity» were outlined. The author 

develops and specifies the definition of the concept «the readiness of the teenagers to the 

ecological activity». It is based on the knowledge about the essence of ecological activity, 
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emotional and valuable attitude to the process of ecological activity and the usage of received 

knowledge and skills in the ecological activity. 

Keywords:  ecological education, readiness, activity, ecological activity, the readiness 

of teenagers to the ecological activity. 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК УМОВА ЦІННІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ  

Охріменко Зорина Володимирівна, завідувач  лабораторії виховання 

готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук 

demantoid@ukr.net 
 

У статті актуалізовано проблему ефективного професійного самовизначення учнів, 

яке постає феноменом, через який проявляється суб’єктна сутність людини, її активне 

діяльне начало, готовність добровільно  брати на себе відповідальність за здійснюваний вибір. 

Підкреслено, що самовизначення учнів характеризується привласненням певних цінностей та 

їх усвідомленням як власних на основі самопізнання і втіленням цих цінностей в певних видах 

діяльності. На основі висвітлення результатів емпіричного вивчення індивідуального перебігу 

процесу професійного самовизначення у старшокласників,  обґрунтовано актуальність 

створення профорієнтаційної технології для детермінації внутрішніх процесів особистості, 

спрямованих на формування готовності до ефективного вибору майбутньої професії. 

Ключові слова: профорієнтація;  професійне самовизначення; ціннісні 

орієнтації; професійно-ціннісні орієнтації; профорієнтаційні технології;  

Постановка проблеми. Забезпечення особистісного і професійного 

самовизначення учнів було і залишається  пріоритетним завданням 

освітнього процесу. Адже усвідомлений вибір професії пов'язаний з 

успішною самореалізацією особистості у професійній діяльності. Однак, 

дослідження останніх років свідчать про те, що процес професійного 

самовизначення та подальшого професійного становлення особистості часто 

утруднений як об’єктивними, так  і суб’єктивними чинниками. Наразі 

однією з основних проблем є відтермінування у часі професійного 

самовизначення на період навчання у ВНЗ, що свідчить про 

відтермінування у частини студентів реалізації суб’єктивних властивостей 

особистості, стилю  життя, побудови індивідуальної кар’єрної траєкторії. 
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Зауважимо, що проблеми професійного вибору притаманні не лише 

учням українських шкіл. Однією з глобальних світових проблем в 

контексті здійснення профорієнтації з учнями є те, що сучасний ринок 

праці перебуває у процесі динамічних змін. Відповідно, перед фахівцями 

постає виклик пошуку інноваційних методів, які допоможуть ефективно 

вирішити профорієнтаційні завдання, що стоять перед сучасними учнями. 

Актуалізується вище зазначене модернізацією сучасної української 

освіти з виокремленням профільної школи,  відповідно до вимог якої, учні 

8-9 класів мають чітко усвідомлювати свої професійні вподобання, вміти 

самостійно будувати освітню траєкторію та вирішувати завдання 

професіогенезу. 

Аналіз останніх досліджень окресленої проблеми дає змогу 

констатувати, що дослідники (О. Ігнатович, О. Морін, Н. Отрощенко, 

М. Піддячий, О. Середа, М. Скиба, З. Становських, Л. Федоренко, 

А. Шевенко та ін.) активно вивчають різні аспекти професійного 

самовизначення учнів в нових соціокультурних умовах. Наразі 

дослідження ціннісних аспектів професійного самовизначення учнівської  

молоді (І. Бех, І. Волощук, Г. Вороніна, Г. Радчук, та ін.) є одним із 

актуальних напрямків.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Проте, на нашу думку, питання формування професійно-ціннісних 

орієнтацій у учнів з точки зору пошуку особистісного, ціннісного смислу в 

процесі професійної орієнтації висвітлені недостатньо.  

Метою статті є на основі висвітлення результатів емпіричного 

вивчення індивідуального перебігу процесу професійного самовизначення 

у старшокласників,  обґрунтувати актуальність створення 

профорієнтаційної технології для детермінації внутрішніх процесів 

особистості, спрямованих на формування готовності до ефективного 

вибору майбутньої професії. 



Виклад основного матеріалу.  Профорієнтація визначає об’єктивну 

сторону взаємодії людини і суспільства, професійне самовизначення – 

суб’єктивну сторону цієї взаємодії. Відповідно, професійне 

самовизначення пов’язане з усвідомленням особистістю себе, як суб’єкта 

конкретної професійної діяльності і передбачає самооцінку людиною 

індивідуально-психологічних якостей та зіставлення своїх можливостей з 

вимогами професій, усвідомлення своєї ролі в даній системі соціальних 

відносин і своєї відповідальності за реалізацію своїх здібностей, 

саморегуляцію поведінки, спрямованої на досягнення поставленої 

кар’єрної мети [5, с. 109].  Самовизначення, підкреслює Г. Радчук, є 

феноменом, через який проявляється суб’єктна сутність людини, її активне 

діяльне начало, готовність добровільно  брати на себе відповідальність за 

здійснюваний вибір. Самовизначення виступає  мотиваційно-вольовим 

ядром  і результатом аксіогенезу,  складним,  водночас динамічним та 

стабільним станом суб’єкта,  діяльнісним, рефлексивним та ціннісно-

смисловим актом [6].  

В свою чергу, більшість сучасних дослідників (О. Вітковська, 

І. Волощук, Г. Вороніна, Н. Савченко, Л. Федоренко, W. Patton та ін.) 

зазначають, що основою професійного самовизначення є ціннісні 

орієнтації, які базуються на  потребах особистості, втілюються в інтересах, 

і відповідно, виражають вибірково-ціннісне ставлення до певних об’єктів. 

Поступово цінності інтеріоризуються суб’єктом, а надалі  

екстеріоризуються і знаходять своє вираження в ціннісному ставленні 

особистості до майбутньої професії. 

На думку М. Гінзбурга, починаючи зі старшого підліткового віку 

людина здатна усвідомлювати свої власні цінності і активно визначати 

власну позицію щодо цінностей тих чи інших соціальних груп, тобто 

здійснювати ціннісно-смислову орієнтацію відносно цінностей 

професійної діяльності [2]. Отже, якщо у цей період мають місце нечіткі 

світоглядні переконання, превалює змішаність цінностей, то ефективно 



визначитися з майбутньою професійною діяльністю майже неможливо.  

Таким чином, значним важелем ефективного професійного 

становлення особистості є її здатність віднаходити особистісний смисл у 

майбутній професійній діяльності. Отже, самовизначення характеризується 

привласненням певних цінностей та їх усвідомленням як власних на основі 

самопізнання і втіленням цих цінностей в певних видах діяльності.  

На первинному етапі вибору професії починають формуватися 

професійні цінності, які особистістю детермінуються як найбільш значущі. 

Саме цінності створюють ядро в професійній діяльності і внутрішньому 

світі людини. У свою чергу,  сама особистість починає ідентифікувати себе 

як представника певної конкретної професії.  Наступним кроком у процесі 

формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців є розвиток 

професійно-ціннісного ставлення як активного аспекту  репродукції 

ціннісних характеристик тієї професійної діяльності, в якій воно було 

сформовано і виступає надбанням особистості [4].  

Зауважимо, що усвідомлений вибір професії передбачає не лише 

усвідомлення особистістю ієрархії власних цінностей і орієнтацію на них. 

В свою чергу, кожна професійна діяльність пов’язана певною мірою з 

вимогами до ціннісних орієнтацій особистості, а також є середовищем для 

реалізації потреб особистості. Відповідно, вибір майбутньої сфери 

професійної діяльності є втіленням образу бажаного майбутнього людини. 

Таким чином, вибір напрямів життєвого шляху, основних векторів 

самореалізації особистості – це, перш за все вибір домінуючих життєвих 

цінностей.  

Вивчення теоретико-методичних основ формування професійно-

ціннісних орієнтацій у учнів дозволило визначити, що система професійно-

ціннісних орієнтації до трудової діяльності  – це індивідуальне 

(особистісне) утворення, яке забезпечує якість фахової діяльності, та є 

одним з найважливіших елементів успішності у професійній діяльності. 

Відповідно до того, що кожна професія так чи інакше пов’язана з ієрархією 



цінностей, формування професійно-ціннісних орієнтацій активізується під 

час профільного та професійного самовизначення учнів. 

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що проблема 

професійного самовизначення учнів потребує впровадження в освітній 

процес ефективних технологій, які будуть сприяти формуванню ціннісного 

ставлення учнів до самого процесу власного самовизначення (яке є 

суб’єктивною потребою особистості у старшому шкільному віці) та до 

майбутньої професійної діяльності. Однією з таких технологій є система 

професійної орієнтації, яка має великий ресурс форм і методів супроводу 

учня у процесі професійного самовизначення і становлення.  

Профорієнтація залишається одним з найдієвіших механізмів 

науково-обґрунтованих форм, методів та засобів допомоги особистості 

щодо вибору, зміни професії чи працевлаштування на основі врахування її 

індивідуально-психологічних особливостей, інтересів, можливостей та 

потреб ринку праці в кадрах, а також керування професійною кар’єрою. 

Профорієнтаційна робота у загальноосвітній школі в Україні є складовою 

частиною цілісної системи освітнього процесу, метою якої є: формування в 

особистості здатності вибрати певний тип професійної діяльності, що 

оптимально відповідає її індивідуально-психологічним особливостям, 

можливостям, інтересам та потребам ринку праці у кадрах; сприяння 

специфічними методами посиленню конкурентності працівника на ринку 

праці та досягнення ефективної зайнятості населення.  

Проте, слід зазначити, що профорієнтація в Україні останніми 

роками  характеризується застарілим змістом, є фрагментарною і подекуди 

формальною, що пов’язано з цілим рядом негативних чинників 

(відсутність годин у навчальних планах, неготовність педагогів до 

профорієнтаційної роботи з учнями тощо).  

Отримані нами результати емпіричного дослідження також 

підтверджують зазначене. Так, за результатами проведеного нами 

анкетування, спрямованого на вивчення індивідуального перебігу процесу 



професійного самовизначення у старшокласників (опитано 230 учнів 

загальноосвітніх шкіл), визначено що лише  14% учнів мають  чітко 

сформовану систему знань  про  майбутню трудову діяльність; 29% учнів 

властива неповна система знань  про  майбутню трудову діяльність і  57% 

учнів має  поверхові та несистематичні знання  про  майбутню трудову 

діяльність. Серед опитаних, 67% учнів на питання  «Які кроки вам 

необхідно здійснити для ефективного кар’єрного розвитку»? обмежилася 

відповіддю: «..вступити у Вищий навчальний заклад». Окрім цього, значна 

більшість учнів не узгоджують особливості майбутньої професійної 

діяльності з власними індивідуальними особливостями, частково знають 

вимоги майбутньої професії до індивідуально-психологічних особливостей 

людини, не замислюються про  професійні цінності, не враховують 

потребу у представниках обраної професії на ринку праці. Так, Обробка 

результатів за анкетою «Рівень знань майбутньої сфери  трудової 

діяльності» дала змогу з’ясувати, що на високому рівні сформованості 

відповідного показника перебувають   18% старшокласників і 10% 

підлітків, на середньому – 37% старшокласників і 21% підлітків, на 

низькому – 44% старшокласників і 69% підлітків. Отже, загальний  

відсоток учнів у яких  чітко сформована система знань  про  майбутню 

трудову діяльність у цілому становить 14%;  29% – властива неповна 

система знань  про  майбутню трудову діяльність і значна кількість учнів 

(57%) має  поверхові та несистематичні знання  про  майбутню трудову 

діяльність. 

Такі результати свідчать про те, що значна більшість учнів не 

враховують особливості майбутньої професійної діяльності у власному 

професійному самовизначенні, не знають в повній мірі  вимоги майбутньої 

професії до індивідуально-психологічних особливостей людини, не 

замислюються про  професійно важливих якості  в майбутній професії, не 

враховують зайнятість представниках обраної професії на ринку праці.  



Результатами зазначеного є те, що приблизно третина учнів (29%)  

перерахувала лише 2-3 індивідуальні особливості людини  важливі для 

професійного зростання, а 7% учнів загалом не надали відповіді на 

зазначене питання. Окрім цього, більша частина учнів (67%) на питання  

«Які кроки вам необхідно здійснити для опанування обраною професією»?  

Обмежилася відповіддю: «..вступити у ВНЗ».  

При цьому цікавим є розходження у рівнях знань про власні 

індивідуальні особливості у старшокласників і підлітків. Так, практично  

67% старшокласників надали повну відповідь на питання, що стосуються 

переліку якостей які учень частіше всього виявляє в навчальній, трудовій 

діяльності, самостійній роботі, побуті. Серед підлітків таких 20%.  У 

старшокласників 70% описали особливості самопідготовки до майбутньої 

професійної діяльності, у групі підлітків таких 18%. Особливості «Я-

ідеального» розкрито у 60% відповідей старшокласників і 27% підлітків.   

Такі значні розходження, на нашу думку пов'язані з тим, що 

старшокласники знаходяться в полі вимог майбутньої сфери професійної 

діяльності, яка спонукає їх до самопізнання. Натомість у більшості 

підлітків  ще немає чітко вираженої професійної спрямованості. 

Такі результати свідчать про те, що професійне самовизначення 

сучасних старшокласників потребує цілеспрямованого, ефективного 

профорієнтаційного супроводу. 

Вирішення окреслених проблем, на нашу думку, можливо за рахунок 

створення профорієнтаційного простору, який спрямований на допомогу 

учню у орієнтуванні у величезному інформаційному потоці в умовах 

нестабільного ринку праці та трансформації ціннісних орієнтацій.  Система 

виховних впливів у такому просторі має проєктуватися з максимальним 

врахуванням індивідуальних і вікових особливостей учнів. 

Таким чином, шкільна профорієнтація має складатися з певних 

освітніх технологій, які мають вигляд сукупності психолого-педагогічних 

установок, що визначають спеціальний підбір та сполучення форм, 



методів, способів, прийомів та засобів виховної діяльності, зміст яких 

спрямований на певний профорієнтаційний результат. Відповідно, 

профорієнтаційна технологія постає як сукупність способів, прийомів, 

принципів і методів профорієнтації, обумовлених її метою і завданнями, 

послідовністю їх реалізації, наявністю відповідного інструментарію. 

Важливою складовою профорієнтаційної технології є діагностичні 

процедури, що містять критерії, показники й інструментарій вимірювання 

результатів профорієнтаційної діяльності учня.   

В описаній нами технології принципово важливою стороною є 

позиція учня, його ставлення, активність стосовно власного професійного 

самовизначення. Як підкреслює І. Бех, технологія має включати одночасне 

розгортання процесів виховання й самовиховання [1, с. 123]. Таким чином, 

технологія у профорієнтації має базуватися на методичному арсеналі 

особистісно орієнтованого підходу, якій складають форми, методи й 

прийоми, що відповідають таким вимогам як діалогічність, діяльнісно 

творчий характер, спрямованість на підтримку індивідуального розвитку, 

представлення дитині необхідного простору свободи, для прийняття 

самостійних рішень, творчості, вибору змісту і засобів навчання і 

поведінки.  

Як зазначає О. Морін, профорієнтаційна технологія має виконувати 

такі функції: навчальну (зміст майбутньої професійної діяльності, 

самооцінка власних особливостей, знання про алгоритм кар’єрного 

становлення особистості); виховну (спонукати учня до саморозвитку, 

саморегуляції власної поведінки); розвивальну (формування позитивного 

ставлення до власного професійного становлення) [3, с. 12].   

На наше переконання, основою процесу розгортання 

профорієнтаційної технології має бути актуалізація ціннісної сфери 

особистості. Адже ціннісні орієнтації, з одного боку  є найважливішими 

елементами внутрішньої структури особистості, які  формують її стійкість  

щодо своїх вимог, потреб, інтересів, зацікавлень. З іншого боку, кожна 



професійна діяльність пов’язана певною мірою з вимогами до ціннісних 

орієнтацій особистості, а також є середовищем для реалізації потреб 

особистості. Відповідно, вибір майбутньої сфери професійної діяльності є 

втіленням образу бажаного майбутнього людини. Таким чином, вибір 

напрямів життєвого шляху,  основних векторів самореалізації особистості 

– це, перш за все вибір домінуючих життєвих цінностей. У відповідності з 

цим, будуть формуватися і життєві цілі, домагання, що визначають 

професійний шлях особистості. Зазначене можливе лише за умов 

розгортання рефлексивного процесу у контексті змісту професійних 

цінностей. Як зазначає, І. Бех вихованець за допомогою педагога має знати 

власне Я, що змінюється (яким я був вчора, яким є сьогодні, яким буду 

завтра). Щоб у суб’єкта зберігалось стійке прагнення до вчинкової 

активності на основі позитивного емоційного переживання певного 

етичного змісту (духовного припису), він повинен пережити цей духовний 

припис, пов’язати його з уявленням про себе, зі становленням змісту “Я-

образу”. Такий зв'язок забезпечується за допомогою механізму 

самосвідомості [1, с. 127].  

Висновки. Отже, особливістю зазначених профорієнтаційних 

технологій є включення рефлексивних механізмів учнів, які апелюють 

передусім до самосвідомості та до свідомого творчого ставлення людини 

до професійних цінностей. Тільки за таких умов, самовизначення учня 

буде полягати в  усвідомленні  себе, знанні вимог професій та вмінні 

узгоджувати власні індивідуальні особливості з вимогами бажаної 

професії, що викликає у старшокласника ціннісні переживання і спонукає 

до самозмін. 

Таким чином, важливим є створення такої технології в контексті 

профорієнтації учнів, яка б шляхом взаємодії внутрішнього (прагнення 

учня до самоудосконалення з урахуванням вимог майбутньої професії) і 

зовнішнього виховного впливу (система засобів профорієнтації) 

створювала умови для детермінації внутрішніх процесів особистості 



спрямованих на формування готовності до ефективного вибору майбутньої 

професії.  

Перспективним напрямком подальших досліджень є науково-

методична розробка та упровадження профорієнтаційних технологій у 

закладах освіти на основі узагальнення особливостей професійного 

самовизначення учнів з виокремленням чинників, які негативно впливають 

на перебіг процесу професійного самовизначення. 
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Профориентация как условие ценносно-профессионального 

самоопределения учащихся 

  
Охрименко Зарина Владимировна, заведующая лабораторией воспитания 

готовности к рынку труда Института проблем воспитания НАПН Украины 

кандидат педагогических наук 

В статье актуализировано проблему эффективного профессионального 

самоопределения учащихся (феномен, благодаря которому проявляется субъектная 

сущность человека, его активное деятельное начало, готовность добровольно брать 

на себя ответственность за осуществляемый выбор). Доказано, что основой 

профессионального самоопределения являются ценности, основанные на 

потребностях личности, которые воплощаются в профессиональных интересах, и 

соответственно, выражают избирательно-ценностное отношение к определенным 

объектам. Сделан вывод, что самоопределение учащихся характеризуется 

присвоением определенных ценностей и их осознанием как собственных на основе 

самопознания и воплощением этих ценностей в определенных видах деятельности. На 

основе освещения результатов эмпирического исследования индивидуальных 

особенностей процесса профессионального самоопределения старшеклассников, 

обоснована актуальность создания профориентационной технологии для 

детерминации внутренних процессов личности, направленных на формирование 

готовности к эффективному выбору будущей профессии. Подчеркнуто, что 

особенностью профориентационных технологий является включение рефлексивных 

механизмов учащихся, которые прежде всего апеллируют к самосознанию и к 

сознательному творческому отношению человека к профессиональным ценностям.  

Ключевые слова: профориентация; профессиональное самоопределение; 

ценностные ориентации; профессионально-ценностные ориентации; 

профориентационные технологии. 
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The article actualizes the problem of effective professional self-determination of 

students (a phenomenon due to which the subjective essence of a person, his active active 

principle, willingness to voluntarily take responsibility for the choice being made) is 

manifested. It is revealed that the basis of professional self-determination is values based on 

the needs of the individual, which are embodied in professional interests, and, accordingly, 

express a selective-value attitude towards certain objects. It is concluded that self-

determination of students is characterized by the appropriation of certain values and their 

awareness as their own on the basis of self-knowledge and the embodiment of these values in 

certain types of activities. Based on the coverage of the results of an empirical study of the 

individual characteristics of the process of professional self-determination of high school 

students, the urgency of creating a vocational guidance technology for the determination of 

the internal processes of a person, aimed at the formation of readiness for an effective choice 

of a future profession, is substantiated. It is emphasized that the development of vocational 

guidance technology should be based on the actualization of the value sphere of the 

individual. After all, value orientations, on the one hand, are the most important elements of 

the internal structure of a person, which form its stability in relation to their requirements, 

needs, interests, interests. On the other hand, each professional activity is connected to a 

certain extent with the requirements for the value orientations of the individual, and is also 

an environment for the realization of the needs of the individual. Accordingly, the choice of 

the future sphere of professional activity is the embodiment of the image of the desired future 

person. Thus, the choice of the directions of the life path, the main vectors of self-realization 

of the individual is, first of all, the choice of the dominant life values. 

Key words: carrer guidance; professional self-determination; value orientations; 

professional value orientations; vocational guidance technologies. 
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Стаття присвячена процесу формування ціннісних орієнтацій у вихованців 

підліткового віку в закладах позашкільної освіти. Наголошується, що модернізація 

сучасної позашкільної освіти передбачає розробку та впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, у тому числі тренінгів. Як приклад - програма тренінгу 

«Ціннісні орієнтації особистості». 
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Ключові слова: ціннісні орієнтації, підлітковий вік, заклад позашкільної освіти, 

тренінг. 

 

Сучасні зміни у суспільному та економічному житті нашої держави 

висувають нові завдання щодо виховання всебічно розвиненої особистості. 

Кожній дитині необхідно забезпечити умови, які б відповідали її 

здібностям, можливостям і потребам, бо вона має невід’ємне право на 

відкриття для себе світу. Особливістю позашкільної освіти є те, що вона 

орієнтована на запити батьків, дітей і молоді.   

Проблеми організації виховної діяльності в закладах позашкільної 

освіти досліджували в своїх роботах В. Абраухова, В. Бєлова, 

О. Биковська, С. Білоус, В. Вербицький, О. Драган, Г. Ковганич, 

А. Корнієнко, Д. Лебедєв, О. Литовченко, Л. Ляшко, С. Мартова, 

В. Мацулевич, В. Мачуський, Г. Пустовіт, Н. Савенко, О. Семенов та ін., 

які акцентують на таких їх особливостях, як охоплення різних аспектів 

виховання, врахування психофізіологічних, вікових та індивідуальних 

особливостей залучених до них дітей і молоді, задоволення їхніх потреб у 

самореалізації, поєднання колективної діяльності й особистої творчості та 

самовизначення. 

Аналіз наукових праць, вивчення інноваційного вітчизняного досвіду 

педагогів, свідчить про недостатню розробленість науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти. 

Модернізація сучасної позашкільної освіти передбачає розробку та 

впровадження інноваційних педагогічних технологій. Рівень реалізації 

технологічного підходу є одним із найважливіших критеріїв, за якими 

визначається конкурентоспроможність та престиж закладу освіти, оскільки 

педагогічні технології забезпечують системність, цілеспрямованість, 

ефективність, результативність його діяльності. 

Під інноваційною виховною технологією розумітимемо систему 

теоретично обґрунтованих (на основі глибоких знань про психологію 



вихованця) й підтверджених практикою способів, прийомів, процедур 

розгортання гуманістично спрямованого змісту та організаційно доцільних 

умов виховної діяльності, які забезпечують підвищення рівня духовно-

моральної вихованості особистості як суб’єкта відповідних цінностей [1]. 

Підлітковий вік можна назвати періодом переоцінки цінностей, у 

результаті чого деякі цінності нівелюються, інші набувають нового 

значення та особистісного сенсу. У цьому віці підліток зустрічається з 

протиріччям оточуючої дійсності, з різними, часто протилежними 

оцінками. Усе це разом із зростаючими психічними можливостями 

підлітка зумовлює перехід до свідомого вибору моральних орієнтацій, до 

формування власних поглядів на світ і місце людини в ньому.  

Виникнення ціннісних орієнтацій, позицій, установок і поглядів 

підлітка, як правило, пов'язане з процесом навчання. В той же час для їх 

розвитку велике значення має вплив оточуючих обставин, умов 

соціалізації та культурного рівня середовища. Незважаючи на нестійкість 

моральних переконань і складність їх осмислення особистістю підлітка, 

можна виділити загальні тенденції зростання моральності в період 

дорослішання. Це, зокрема, перегляд ціннісних уявлень і все більша їх 

деперсоналізація, тобто відрив від особистостей, які є зразками для 

наслідування. Все більшої значущості набувають ціннісні уявлення самі по 

собі. У зв'язку з цим підсилюється соціальне дозрівання власного «Я».  

Протягом підліткового віку ціннісні орієнтації учнів ускладнюються, 

стають більш ліберальними, незалежними, відбувається орієнтація на 

визнані цінності. Деякі суспільні цінності, зокрема допомога, 

самопожертва, у підлітковому віці тимчасово втрачають своє значення, 

натомість актуальними стають соціальний статус, авторитет, економічна і 

світоглядна самостійність, зовнішній вигляд. 

Інтенсивний розвиток свідомості підлітків, який виявляється у 

формуванні особистісної рефлексії, самооцінки, критичності, виникнення 

потреби у новій інформації, особливо соціально-психологічної, нерідко 



породжують сумніви у набутому досвіді, поведінці дорослих, а також 

проблемну світоглядну ситуацію, яка вимагає перегляду цінностей, 

розв’язання світоглядних завдань. Однак через обмеженість досвіду, знань, 

сформованих здібностей вони не можуть їх розв’язати. За такої ситуації 

особливо цінними є порада, допомога, співучасть дорослих, передусім 

педагога, увага якого повинна бути спрямована на формування світогляду 

підлітка як основи його переконань з усвідомлених потреб, які спонукають 

діяти відповідно до ціннісних орієнтацій [5]. 

Інтелектуальні зміни дозволяють розвиватися власній ієрархії 

цінностей, яка починає впливати на прийняття рішень підлітком і його 

поведінку, відбувається через перенесення функції морального зразка з 

батьків, вчителів та інших дорослих. Зростаюче визначення абстрактних 

цінностей відбувається без відкидання ідеального зразка (особистостей і 

груп), які уособлюють моральні принципи. Підсилюється зацікавленість по 

відношенню до визнаних цінностей, але це не веде до різкої зміни 

ціннісних уявлень, сприйнятих у сім'ї. 

Аналіз теоретичних узагальнень та практичного досвіду діяльності 

закладів позашкільної освіти виявив суперечності між:  

– посиленням інтересу до технологізації освіти, необхідністю 

ширшого використання технологічного підходу в педагогічному процесі 

закладів освіти та відсутністю сучасних педагогічних технологій в 

закладах позашкільної освіти; 

– потребою закладів позашкільної освіти у науково-методичному 

супроводі освітнього процесу та відсутністю такого забезпечення; 

– накопиченим досвідом технологізації освіти та недостатньою її 

екстраполяцією у сучасному позашкільному освітньому середовищі. 

На подолання цих суперечностей було розроблено тренінг «Ціннісні 

орієнтації особистості» [3]. 

Мета тренінгу: 



- навчити учасників тренінгу відповідальному ставленню до народу, 

Батьківщини, держави; 

- інформувати учасників тренінгу про обов’язки громадянина в 

суспільстві, формування поваги до прав людини та відповідного ставлення 

до своїх обов’язків; 

- надати можливості учасникам тренінгу отримати практичний 

досвід з виготовлення поробок – символів українського народу; 

- навчити учасників тренінгу уважно слухати та чути партнера, 

аргументовано викладати власну точку зору, формулювати 

контраргументи на захист власної позиції. 

Цільова аудиторія: вихованці підліткового віку закладів 

позашкільної освіти. 

Час, необхідний для проведення: 6 занять по 3 години. 

Форми роботи: 

- для реалізації мети використовуються наступні прийоми: гра, 

вправа, дискусія, діалог, діагностика, моделювання ситуацій, міні-лекція, 

бесіда, рефлексія, групове обговорення; 

- робота може організовуватися в таких формах, як індивідуальна, 

робота в парах, в малих групах, робота всієї групи.  

Програма тренінгу 

Заняття 1. Тема: «Налаштування на роботу. Цінності». Результат: 

об'єднання учасників в групу, обговорення правил спільної роботи, 

створення атмосфери відкритості, доброзичливості, взаємодії, позитивної 

мотивації та налаштування на роботу. Усвідомлення вагомості життєвих 

цінностей. 

Заняття 2. Тема: «Народні символи України». Результат: 

виготовлення поробок-оберегів. Розуміння важливості самобутності.  

Заняття 3. Тема: «Права і обов’язки». Результат: знання своїх прав 

і обов’язків. Розуміння відповідальності, вболівання за долю свого народу, 

його майбутнього. 



Заняття 4. Тема: «Толерантність». Результат: толерантне ставлення 

до національної гідності людей, їхніх почуттів, релігійних переконань.  

Заняття 5. Тема: «Народ і держава». Результат: розуміння поняття 

«Народ» і «Держава», функціонування держави. Розуміння і готовність до 

реального відступу від власних інтересів на користь людей. 

Заняття 6. Тема: «Груповий фініш з індивідуальними висновками». 

Результат: підведення підсумків у формі гри «Кубик Блума». 

Заняття 1. Налаштування на роботу. Цінності. 

Мета: знайомство з учасниками, об’єднання в групу, вироблення 

спільних правил роботи, створення сприятливої атмосфери для співпраці, 

усвідомлення вагомості життєвих цінностей. 

1. Вступне слово тренера. 

Мета: ознайомлення з темою, метою тренінгу, змістом занять, 

формами роботи. 

 2. Вправа «Хто я?». Знайомство з учасниками. 

 Мета: знайомство, отримання первинної інформації один про 

одного. 

Інструкція: кожен учасник пише на бейджику своє ім'я і малює свій 

символ, емблему. Після закінчення роботи кожен по черзі називає своє ім'я 

і розшифровує свою емблему, дає відповідь на запитання «Хто я?», 

називаючи свої риси, інтереси й почуття і починаючи речення із 

займенника «Я». Наприклад: «Я – дівчинка», «Я – людина», «Я – 

спортсмен», «Я – хороша людина» тощо. 

3. Вправа «Гроно калини». 

Мета: визначити з якою метою учасники прийшли на захід, рівень 

інтересу до проблеми заходу, їх зацікавленість у роботі, готовність 

прийняти відповідальність за витрачений час. 

Хід вправи: Учасники групи по колу відповідають на запитання:  

- чого я чекаю від участі в цій групі? 

- навіщо це мені?  



На листочках круглої форми, що імпровізують ягоди калини 

написати свої очікування, озвучити і прикріпити до плаката.  

Інструкція: на плакаті заздалегідь намальована гілка калини без ягід.  

Після вправи ведучий знімає аркуш, складає і пояснює: «На 

підсумковому занятті ми співставимо Ваші очікування та результат».  

4. Вправа «Соняшник». Обговорення та вироблення правил 

поведінки.  

Мета: показати необхідність вироблення й дотримання певних 

правил, за якими відбувається взаємодія людей у групі. Прийняти правила 

для продуктивної роботи в групі. 

Інструкція: об’єднати присутніх в дві групи методом «цукерка»: 

підготувати глечик з двома видами цукерок по кількості присутніх; 

запропонувати взяти кожному по одній цукерці. Таким чином, отримуємо 

дві групи людей, які об’єднані за видом чи кольором цукерки. В групах 

відбувається обговорення, узагальнення та запис правил поводження під 

час усіх занять. Запис правил відбувається на листочках жовтого кольору, 

які за формою нагадують пелюстки соняшника. По закінченню вправи 

кожна група «збирає» імпровізований соняшник. Правила поводження під 

час заняття потрібно розмістити на видному місці протягом всього 

тренінгу. Потім учасники по колу відповідають на питання:  

 - яке правило для мене найважливіше?  

 - яке правило мені буде легше всього дотримуватися?  

 - яке правило мені буде найважче дотримуватися? 

Завдання для першої групи: занотувати правила, за якими дозволено 

працювати. 

Завдання для другої групи: занотувати правила, за якими не 

дозволено працювати. 

Правила поводження під час заняття: 

1)  Поважай думку інших учасників групи.  

2) Будь відкритим у спілкуванні.  



3) Намагайся відразу застосовувати в житті те, що дізнався і чому 

навчився на тренінгу. 

4) Не перебивати один одного.  

5) Не засуджувати інших учасників групи. 

6) Говорити тільки про себе, від свого імені.  

7) Дотримувати конфіденційність (те, відбувається в групі, не 

виноситься за її межі). 

5. Вправа «Цінності». 

Мета: усвідомлення вагомості життєвих цінностей. 

5.1. Тренер пропонує учасникам прослухати притчу «Про батька, 

сина та віслюка». Мета вправи: усвідомлення того, що у кожного своє 

розуміння як треба жити. 

Притча «Про батька, сина та віслюка». Якось батько з сином і 

віслюком у полуденну спеку подорожували по курних вулицях. 

Батько сидів на віслюку, а син вів його за вуздечку. 

- Бідний хлопчик, - сказав перехожий, його маленькі ніжки ледь 

поспівають за віслюком. Як ти можеш ліниво сидіти на віслюку, коли 

бачиш, що хлопчик зовсім вибився з сил? 

Батько прийняв його слова близько до серця. Коли вони завернули за 

ріг, він зліз з віслюка і наказав сину сісти на нього. 

Дуже скоро їм зустрівся інший чоловік. Гучним голосом він сказав: 

- Як не соромно! Малий сидить верхи на віслюку, як султан, а його бідний 

старий батько біжить слідом! 

Хлопчик дуже засмутився від цих слів і попросив батька сісти на 

віслюка позаду нього. 

- Люди добрі, бачили ви де-небудь подібне? - Заголосила жінка. - Так 

мучити тварину! У бідного віслюка вже провис хребет, а старий і молодий 

ледарі сидять на ньому, ніби він диван! Нещасна істота! 

Не кажучи ні слова, батько і син, осоромлені жінкою, злізли з 

віслюка. Ледь вони зробили кілька кроків, як на шляху зустрілася людина, 



яка стала насміхатися над ними: 

- Чого це ваш віслюк нічого не робить? Не приносить ніякої користі - 

навіть не везе кого-небудь з вас на собі? 

Батько сунув віслюку повну пригорщу соломи і поклав руку на плече 

сина: 

- Що б ми не робили, - сказав він, обов'язково знайдеться хтось, хто з 

нами буде не згоден. Я думаю, що ми самі повинні вирішувати, як нам йти, 

що робити і як нам жити. 

Запитання для обговорення: Як Ви розумієте слова батька?  

5.2. Вправа «Мої цінності» 

Мета: надати можливість учасникам отримати реальний досвід 

відчуття вагомості своїх переконань і життєвих цінностей. 

Інструкція: учасникам пропонується на 10 кольорових стікерах 

одного кольору написати 10 (по одній на кожному стікері) найважливіших 

життєвих цінностей, які вони вже мають. Після завершення роботи кожен 

учень має проранжувати свої цінності. Тренер пропонує кожному по черзі 

називати цінності, а інші, порівнюючи зі своїми стікерами, роблять 

відмітки кількість разів повідомлення цієї цінності.  

Запитання для обговорення: Чому Ви вважаєте, що те, що Ви 

написали, є вашими цінностями?  

Інструкція: тренер пропонує помінятися стікерами з тим, хто поряд.  

Запитання для обговорення: Ви погоджуєтеся, що перед Вами 

перелік цінностей? Що ми можемо назвати цінністю? Які висновки ви 

зробили? Що із життєвих цінностей для вас найважливіше? 

Інструкція: після обговорення, тренер дає можливість кожному 

учаснику знайти місце для свого стікера на плакаті «Цінності», тобто 

самостійно визначити вид цінності. На плакаті заздалегідь різними 

кольорами розмічені зони розташування стікерів з написами: абсолютні 

цінності, громадянські, моральні, національні, матеріальні. 

5.3. Притча про глечик.  



Мета: розуміння того, що якщо витрачати сили на дрібні й незначущі 

речі, у ньому не буде місця для найважливіших цінностей. 

Притча про глечик. Один мудрець взяв порожній глечик і наповнив 

його доверху камінням. Зібрав своїх учнів і поставив їм перше запитання: 

– Скажіть, шановні, чи повний мій глечик? 

На що ті відповіли: 

– Так, повний. 

Тоді мудрець взяв повну банку з горохом і висипав вміст у глечик з 

камінням. Горох зайняв вільне місце між каменями. 

Вдруге задав мудрець своє запитання: 

– Чи повний тепер мій глечик? 

Учні знову підтвердили, що повний. 

Тут мудрець взяв коробку з піском і теж висипав у глечик. 

Пісок просочився крізь горох і каміння і зайняв все вільне місце. 

Тоді мудрець сказав: 

– Я хотів, щоб ви усвідомили, що глечик – це наше життя. 

Каміння – найголовніші складові життя кожної людини. 

Горох – це речі, які мати приємно, але вони не є найважливішими. 

Пісок символізує дрібниці, яких повно в житті кожної людини. 

Якщо ми спочатку наповнимо глечик піском і горохом, тоді не 

залишиться місця для каміння. Так само і в житті, якщо витрачати час на 

дурниці, не залишиться часу для найголовнішого. 

Деякі люди роблять помилку. Вони спочатку засипають у глечик 

пісок, і в ньому не лишається місця для каміння. Так і в житті. Якщо 

витрачати сили на дрібні й незначущі речі, у ньому не буде місця для 

найважливіших цінностей. Тому передусім подбай про велике каміння, не 

забувай і про дрібне. А пісок хвилі життя самі знайдуть своє місце у 

проміжках між ними. 

5.4. Гра «Ціна і цінність». 

Мета: усвідомлення різниці у розумінні понять «ціна» та «цінність». 



Умови гри: всі учасники стають у коло, перекидаючи м’яч один 

одному спочатку вигукують фрази, що стосуються поняття «ціна», а потім 

поняття «цінність».  

Інструкція: тренер розпочинає гру і показує приклад (кидає м’яч і 

наприклад вигукує: «Ціна вимірюється грошима»). Після того, як всі 

учасники проговорили свою версію розуміння «ціна», тренер узагальнює 

все і зазначає на плакаті. Потім гра продовжується, тренер узагальнює на 

плакаті поняття «цінність».  

5.5. Вправа «Я вмію керувати життям». 

Інструкція: всім учасникам тренер роздає всім по 15 умовних 

одиниць розрахунку. Ними можуть бути звичайні кольорові стікери з 

візерунками. На плакаті зазначено ряд фраз: поїздка на море, абонемент до 

басейну, здоров’я, життя тощо. Вибір фраз залежить від переліку 

цінностей, що були зазначені учасниками у завдання 5.2. Тренер називає 

почергово фрази, а учасники начебто платять за цю «цінність».  

Запитання для обговорення: Ви все придбали, що хотіли? Чому? У 

кого залишилися умовні одиниці розрахунку? Чому? 

6. Гра «Підсумковий кубик» 

Мета: Підведення підсумків заняття, отримання зворотнього зв'язку.  

Завдання: кожен учасник по черзі кидає кубик, відповідає на 

запитання, зазначене на стороні кубика. 

Інструкція: на кожній стороні кубика зазначено фрази: «Поясни, чим 

цінний кожен з нас?», «Назви, що для тебе найдорожчі?», «Запропонуй, як 

зберегти національні цінності?», «Чому слід цінувати те, що маєш?», 

«Поділись, що об’єднує твою родину?», «Придумай, що ціннісного ти 

можеш створити для інших?». 

7. Ритуал по закінченню роботи. 

Мета: закріпити довірливі відносини, що склались і налаштувати 

учасників на наступне заняття. 



Інструкція: учасники один-одному по колу кажуть приємні слова, що 

стосуються діяльності на занятті, при цьому називаючи ім’я учасника. 

Запитання для обговорення: що було цікаво, важливо, сподобалося 

на занятті?  

Заняття 2. Народні символи України. 

Мета: ознайомлення з народними символами України, розуміння 

важливості самобутності. 

1. Ритуал привітання. Вправа «Мені подобається, що ти…» 

Мета: створення позитивного настрою, розвиток уміння помічати 

позитивні якості в людях і говорити їм про це. Учасники по колу говорять 

один одному компліменти, продовжуючи фразу: «мені подобається, що 

ти…», зазначаючи ім’я того, до кого звертаються.  

2. Вправа «Витинанка».  

Мета: активізувати учасників до роботи. 

Інструкція: учасники беруть серветку і виконують дії, які говорить 

тренер: 

«Розділити аркуш на 4 частини, зрізати правий верхній кут, скласти 

фігуру навпіл, закруглити ножицями гострий кут, скласти фігуру навпіл, 

відрізати прямий кут, розгорнути аркуш, розглянути отриману фігуру».  

Запитання для обговорення: Чому отримані витинанки 

відрізняються, адже усі виконували однакові інструкції? 

Інструкція: тренер зазначає, що витинанки, отримані в результаті 

вправи, вийшли різними, бо всі ми різні. Кожне вимовлене слово по-

різному сприймається і пробуджує в нас різноманітні емоції й реакції. Від 

того, що витинанки неоднакові, загальна картина лише виграє - вона стає 

різноманітнішою й видовищнішою. Так само різняться люди - зовнішністю 

(раса, шкіра, стать, вік, фігура тощо) і внутрішнім світом (характер, 

світогляд, віра, політичні погляди, культура, освіта тощо). Доброта, 

ввічливість, людяність, як і інші якості, більше чи менше притаманні 



кожній людині. Відмінності, що існують між людьми, є предметом 

особистісного збагачення кожного з нас.  

3.Вправа «Україна вишивана». 

Інструкція: тренер демонструє карту України, на якій кожний регіон 

зазначено у вигляді орнаменту вишивки, притаманний цьому регіону.  

Запитання для обговорення: Чому орнаменти різні? А що їх 

об’єднує? До яких цінностей ми віднесемо орнамент? 

4. Бесіда «Самобутність». 

Мета: ознайомити з терміном «самобутність», духовними 

цінностями, символами народу України. 

Завдання: обговорення рекомендацій Всесвітньої конференції щодо 

політики у сфері культури «Культурні цінності - духовні цінності. 

Культура, самобутність і розвиток» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_731  

- поважати і зберігати культурну самобутність усіх країн, регіонів і 

народів і протистояти будь-якій дискримінації культурної самобутності 

інших країн, регіонів і народів; 

- сприяти розвиткові національної та культурної самобутності, 

використовуючи всі необхідні засоби; 

- охороняти національну культурну спадщину, яка характеризує 

національну й культурну самобутність, через застосування аналітичного 

підходу до культурної спадщини; 

- визнати, що культура створюється народом, що життя народу є 

джерелом будь-якої культурної творчості, що для постійного прогресу та 

оновлення прекрасних традицій національних культур на основі 

культурного багатства минулих століть культура має постійно 

збагачуватися яскравим і повним сенсу життям народу. 

Запитання для обговорення: Як можна зберігати культурну 

самобутність усіх країн, регіонів і народів? Яким чином культура 

створюється народом? 

5. Вправа «Мій оберег». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_731


Мета: ознайомити із значенням народних символів, ознайомити з 

особливостями орнаментації писанок відповідно регіону. 

Завдання: розмалювати писанку, відповідно орнаменту регіону, де 

проживає учасник. 

Інструкція: всі учасники мають набори для писанкарства та приклади 

зображення символів відповідно до регіону України. Тренер демонструє 

алгоритм розписування писанки та зазначає, що для прабабусь і бабусь 

українців, хрест, молитва, великодня крашанка, як і рушник, паляниця, 

вогонь у печі, обручка, пучечок певного зілля, пов'язаного навхрест, а 

також слова «добрий день!», «з Богом!», «бувайте здорові!», були не 

просто предметами і словами, а знаками добра і сили, заступниками від 

нещасть, були – оберегами.  

Запитання для обговорення: А що для Вас є оберегом? Яким чином 

орнаментували обереги? Що означали ці символи? Чи знаєте Ви, що у 

кожного регіону є своя специфіка зображення орнаменту на писанках?  

6. Гра «Підсумковий кубик» 

Мета: Підведення підсумків заняття, отримання зворотнього зв'язку.  

Завдання: кожен учасник по черзі кидає кубик, відповідає на 

запитання, зазначені на стороні кубика. 

Інструкція: на кожній стороні кубика зазначено фрази: «Чому все у 

природі все має цінність?», «Назви, що є найдорожчим у світі?», «Поясни, 

чому не все можна купити за гроші?», «Назви, яких традицій 

притримуються у тебе вдома?», «Придумай, що може об’єднати людей?», 

«Назви, які ти знаєш символи України?». 

Запитання для обговорення: що було цікаво, важливо, сподобалося 

на занятті?  

7. Ритуал по закінченню роботи. 

Мета: закріпити довірливі відносини, що склались і налаштувати 

учасників на наступне заняття. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0


Інструкція: учасники один-одному по колу кажуть приємні слова, що 

стосуються діяльності на занятті, при цьому називаючи ім’я учасника. 

Заняття 3. Права і обов’язки 

Мета: розуміння своїх прав і обов’язків; усвідомлення 

відповідальності, вболівання за долю свого народу, його майбутнього. 

1. Ритуал привітання.  

Мета: створення позитивного настрою на роботу, розвиток 

взаєморозуміння, довіри. 

Завдання: придумати і написати сусідові справа напис на футболці 

так, щоб вона підходила йому, відображала його внутрішній зміст, 

передавала його настрій.  

Питання для обговорення: За якими ознаками Ви зробили такий 

висновок? 

2. Вправа «Права і обов’язки». 

Мета: з’ясувати рівень обізнаності законодавчої бази щодо знань 

прав і обов’язків людини. 

Завдання 1: працюючи в парі, на одному аркуші паперу створити 

колаж на тему «Права свої знай, обов’язки не забувай». Один учасник 

відповідає за перелік прав, інший – за обов’язки. Об’єднання в пари 

відбувається в процесі гри «Підглядини». 

Умови роботи: на завдання відводиться 15 хвилин, учасники мають 

зробити перелік прав і обов’язків методом аплікації (тренер роздає 

журнали, ножиці, клей) або намалювати. 

Правила гри «Підглядини»: встати в коло, подивитися уважно один 

на одного і опустити очі вниз. Після сигналу (плеску долонь) всі повинні 

підняти голову і вказати пальцем на одного з присутніх. Якщо вибір 

збігається, пара відходить убік. Вся група таким чином об’єднується в 

пари. 

Завдання 2: працюючи в парі, учасники за 5 хвилин мають 

сформулювати максимальну кількість відповідей на запитання «Навіщо 



людині знати свої права?». Через 5 хвилин кожна пара озвучує свій список 

– є генераторами ідей, а інші учасники - в цей час є групою експертів, які 

виконують аналіз ідей. 

Інструкція: тренер після пояснення завдання, до прикладу називає 

варіанти відповідей на запитання: для уникнення ситуацій їх порушення; 

для можливості захисту; для відновлення прав; для поваги прав інших 

людей, котрі нас оточують; для того, щоб мати високий рівень правової 

культури. 

4. Вправа «Життя прожити не поле перейти». 

Завдання 1: продовжити фразу «Я несу відповідальність за ….». 

Інструкція: тренер розпочинає гру і демонструє приклад закінчення 

фрази: «Я несу відповідальність за все, що роблю» / «Я несу 

відповідальність за виконання своїх функціональних обов'язків (для 

дитини - навчання, дорослого - робота)» / «Я несу відповідальність за своє 

шанобливе та чуйне ставлення до інших людей» / «Я несу відповідальність 

за своє рідне місто, державу, планету на якій живу» / «Я несу 

відповідальність за дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 

Завдання 2: написати на стікері одним словом відповідь на запитання 

«Що /хто впливає на долю народу?», відповідь оголосити під час гри 

«Пояс». 

Правила гри «Пояс»:  

- тренер тримає широкий пояс (широку стрічку) за один край, а 

інший – звисає; 

- гравці шикуються один за одним; 

- за сигналом тренера (ведучого) перший гравець підхоплює 

звисаючий кінець поясу, швидко намотує пояс собі на талію, говорить 

слово з підготовленого стікера (відповідь на запитання «Що /хто впливає 

на долю народу?») і відразу ж розмотується, передає естафету наступному;  

- наступний гравець повторює дії першого, слово попереднього 

гравця і своє слово.  



Питання для обговорення: Навіщо вболівати за долю свого народу? 

Які державні структури захищають права людини в Україні? 

5. Підведення підсумків заняття. Отримання зворотнього зв'язку.  

Мета: закріпити довірливі відносини, що склались і налаштувати 

учасників на наступне заняття. 

Запитання для обговорення: що було цікаво, важливо, сподобалося 

на занятті? 

Інструкція: учасники один-одному по колу кажуть приємні слова, що 

стосуються діяльності на занятті, при цьому називаючи ім’я учасника. 

6. Гра «Підсумковий кубик». 

Мета: Підведення підсумків заняття, отримання зворотнього зв'язку.  

Завдання: кожен учасник по черзі кидає кубик, відповідає на 

запитання (продовжує фразу), зазначені на стороні кубика. 

Інструкція: на кожній стороні кубика зазначено фрази: «Я маю 

право…», «Моя цінність…», «Мій обов’язок ….», «Я відповідаю за …», « 

Я розумію, що …», «Поясни, чому спільнота не може існувати без 

правил?». 

7. Ритуал по закінченню роботи. 

Мета: закріпити довірливі відносини, що склались і налаштувати 

учасників на наступне заняття. 

Інструкція: учасники один-одному по колу кажуть приємні слова, що 

стосуються діяльності на занятті, при цьому називаючи ім’я учасника. 

Запитання для обговорення: що було цікаво, важливо, сподобалося 

на занятті?  

Заняття 4. Толерантність  

Мета: навчити виявляти толерантність до думок, поглядів, поведінки 

інших людей; виховати терпиме ставлення до інших. 

1. Ритуал привітання.  

Вправа «Привітання» 

Мета: вітання один одного і заряд позитивними емоціями.  



Інструкція: кожен бере із скриньки (коробочки) заздалегідь 

підготовлені стікери з написами: 1-європейці, 2-японці.  

Завдання: відшукати собі пару, привітати один одного відповідно до 

культури того народу, який зазначено на стікері: європейці потискують 

руку, японці кланяються. 

2. Міні-лекція «Толерантність, що це?» 

Мета: ознайомити з поняттям «толерантність» 

Інструкція: тренер у своїй лекції зазначає, що поняття 

«толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так воно звучить 

латинською. Толерантність людей є найважливішої умовою миру і злагоди 

в сім’ї, колективі та суспільстві. Толерантність – це мистецтво жити в світі 

несхожих людей та ідей. 

Питання для обговорення: Чи завжди ми поважаємо думки, погляди 

інших? Як треба поважати інших? Чи треба прагнути, щоб інша людина 

сприймала ваші погляди? Пояснення вислову видатних людей про 

толерантність «Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто її 

ображає» (Марк Аврелій). 

 3. Вправа «Шкала толерантності» 

Мета: визначити рівень толерантності в колективі.  

Завдання: на плакаті поставити свою позначку, яка відповідатиме 

рівню толерантності в колективі. 

Інструкція: шкалу на плакаті зображено у вигляді великого 

градусника з позначками від 0 до 10. 

Питання для обговорення: Від чого залежить рівень толерантності у 

колективі? 

3. Вправа «Чим ми схожі?» 

Мета: навчити знаходити спільне в оточуючих. 

Хід вправи: учасники сідають по колу. Вчитель обирає серед учнів 

одного за якоюсь реальною чи уявною схожою зі своєю рисою та запрошує 

його в центр кола. Обраний звертається до будь-кого з учасників у такий 



же спосіб. Але за іншим чинником. Так продовжується доти, доки усі 

учасники не опиняться у колі. 

Питання для обговорення: Чи можуть відмінності між людьми стати 

причиною насильства та жорстокості? Наскільки важливим та актуальним 

є виховання почуття толерантності в нашому суспільстві? З наведених 

проблем визначте ту, що, на вашу думку, є найголовнішою і спричиняє 

породження зла та насильства: соціальні відмінності; вік; різні погляди; 

релігія; зовнішність; національність, расова належність; батьки та діти. 

4. Вправа «Стереотипні окуляри».  

Мета: навчити розуміти співрозмовника.  

Хід вправи: між двома учасниками розташовують аркуш наперу 

формату А4 із зображенням цифри «6» так, щоб один з них бачив лише 

цифру «9», а другий – «6». Вони розігрують діалог із приводу того, що 

вони бачать, намагаючись переконати партнера у своїй правоті. 

Інструкція: після вправи тренер наголошує, що небажання зрозуміти 

іншого, упевненість, що ваша думка єдино правильна, невміння зняти свої 

«стереотипні окуляри» – найкоротший шлях до непорозуміння, а часто і до 

виникнення конфлікту.  

5. Міні-лекція «Правильне спілкування». 

Мета: навчити спілкуватися не ображаючи співрозмовника 

Інструкція: тренер пропонує є ознайомитися з правилами та 

секретами ефективного спілкування: 

- говори так, щоб тебе почули;  

- слухай так, щоб зрозуміти про що йдеться;  

- створюй умови для того, щоб ситуація навколо процесу спілкування 

сприяла комунікації;  

- висловлюй свої почуття, не принижуючи іншу людину. 

Висловити згоду тобі допоможуть такі фрази: 

 Це не викликає заперечень (сумніву)... 

 Я готовий з цим погодитися... 



 Мені близькі ці думки... 

 Я поділяю (підтримую) точку зору (думку)... 

 Я теж хотів це (про це) сказати... 

 Моя точка зору (позиція) цілком збігається... 

 Ніхто і не заперечує... 

Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на 

конфлікти, «побутові війни», кожному доцільно сформувати у собі 

толерантність як рису характеру. Для цього необхідно: 

- бути готовими до того, що всі люди різні – не кращі й гірші, а просто 

різні;  

- навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись 

змінити в них те, що нам не подобається;  

- цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, 

переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;  

- зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин 

залишатися собою. 

6. Тест міжособистісної толерантності (Даний тест адаптований для 

роботи на основі тесту Д. В. Григор'єва) 

Інструкція: всі учасники отримують роздруківки з тестом 

міжособистісної толерантності. Після відповідей, учасники можуть самостійно 

визначити рівень своєї толерантності. 

Завдання: ознайомитися з запропонованими ситуаціями, вибрати 

один з варіантів відповіді, озвучити та обґрунтувати. 

Ситуація1. В Вашу постійну дружну компанію приводять нового 

знайомого, представника іншої національності. Він усім дуже сподобався, 

проте проявив деяку неповагу до вашої національної культури. Як Ви 

реагуєте? 

A) «Зрозуміло це неприємно, нового приятеля слід було б стримати». 

Б) «Ніякого особливого враження на мене це не виробляє». 



B) «Спробую заперечити новому знайомому, не ображаючи його 

національної гідності». 

Ситуація 2. У Вашій студентській групі з'явився новий учень, що 

належить до іншої національності, віри і незнайомим життєвим досвідом. 

Як Ви реагуєте? 

A) «Навряд чи у мене складуться з ним стосунки». 

Б) «З'явився і з'явився, на що тут реагувати». 

B) «Буду спілкуватися, як з усіма іншими товаришами, буду 

намагатися дізнатися про особливості його національної культури».  

Ситуація 3. Вас запросили друзі на свято національної музики в 

одну з національних культурних автономій. Як Ви вчините? 

A) «Відмовлюся, пояснивши, що мені не цікава інша культура». 

Б) «Не відмовлюся, але навряд чи піду». 

B) «Приму запрошення, так як для мене буде цікаво поспілкуватися з 

новими людьми і познайомитися з іншого національною культурою». 

Ситуація 4. Уявіть собі, що у випуску новин по телебаченню Ви 

почули наступне повідомлення: «Влада нашої країни з метою збереження 

робочих місць для українців, припинення надходження наркотиків та 

поширення небезпечних захворювань ухвалили рішення суттєво обмежити 

приплив мігрантів в Україну». Ви сприймете це як: 

А) Своєчасну і необхідну міру по наведенню порядку і стабілізації 

становища в країні. 

Б) Не надто розумну витівку. 

В) Порушення права людини на вільний вибір місця проживання і 

відмова в допомозі і сприянні тим людям, які не можуть вести гідне життя 

або переслідуються в своїх рідних країнах. 

Ситуація 5. В гостях у Ваших батьків поважний літній чоловік. 

Звертаючись до Вас, він критично висловлюється про молодіжну музичну 

культуру, проявляючи при цьому погане знання теми. Як Ви реагуєте? 



A) Ви починаєте сперечатися, забувши і про вік «критика», і про те 

що батькам незручно за Вашу поведінку. 

Б) Ви з внутрішньою усмішкою будете думати: «Та яка різниця про 

що людина базікає?» 

B) Ви вступите в діалог, не приховуючи моменти своєї незгоди. 

Ситуація 6. У молодіжній компанії Ви потрапили в смішне 

становище, невміло станцювали народний танець (наприклад, Гопак) і самі 

розумієте, що воно смішно, хоча нічого такого вже неприємного в ньому 

немає. Ваші друзі жартують над Вами. Як Ви реагуєте? 

A) І жарти і жартівники Вам вкрай антипатичні.  

Б) Ніяк не реагуєте: «посміються і перестануть». 

B) Подолавши досаду, жартуєте у відповідь.  

Ситуація 7. У туристичній подорожі в незнайомій країні Вам 

запропонували на молодіжній вечірці представити Вашу країну, 

підготувавши музичний номер, що відображає особливості національної 

культури. 

A) Ви відмовтеся представляти свою країну, посилаючись на 

відсутність музичних здібностей. 

Б) Ви не будете обтяжувати себе вибором репертуару і заспіваєте те, 

що прийде в голову. 

B) Ви оберете пісню, яка популярна і буде зрозуміла закордонним 

учасникам вечірки, з розрахунком на те, що Вас підтримають і 

підспівають. 

Ситуація 8. У Вашому місті в засобах масової інформації гостро 

обговорюється будівництво мечеті або синагоги. Як Ви реагуєте? 

A) Підтримуєте противників будівництва.  

Б) Залишитися байдужим. 

B) Підтримаєте позицію тих, хто вважає за необхідне зберігати 

релігію і культуру кожного народу в регіоні, а, отже, і їх право 

мати місце для відправлення релігійних культів. 



Обробка результатів. 

За обрані варіанти відповідей у всіх ситуаціях нараховуємо очки: 

«А» - 2 очка, «Б» - 1 очко, «В» - 0 очок. 

Якщо набралося від 10 до 16 очок, то з толерантність Ви мало 

знайомі. Вам звичний зовсім інший стиль поведінки - напористість і 

непохитність. Це не так вже й погано, але Вам потрібно вміти знаходити 

спільну мову з оточуючими людьми. 

Якщо набралося від 5 до 9 очок, то Ви схильні вважати себе 

повністю самодостатньою людиною, Ви не залежите від думки оточуючих, 

але діалогічний відносини встановлювати ще не достатньо вмієте. 

Якщо набралося від 0 до 4 очок, то Ви можете вважати себе 

людиною, яка прагне до партнерського діалогу з оточуючими людьми, не 

залежно від національності та віросповідання, Ви вже домоглися значних 

успіхів на цьому шляху. 

7. Вправа «Квітка толерантності». 

Мета: усвідомити риси толерантної людини. 

Завдання: на аркушах паперу овальної форми написати риси 

толерантної людини (мудрість, чуйність, доброзичливість, 

відповідальність, терпимість, взаємоповага, об’єктивність, 

небайдужість...).  

Інструкція: після виконання вправи, тренер дає можливість кожному 

оголосити напис і прикріпити «пелюстку» до квітки, яку намальовано на 

плакаті. 

8. Гра «Підсумковий кубик». 

Мета: Підведення підсумків заняття, отримання зворотнього зв'язку.  

Завдання: кожен учасник по черзі кидає кубик, відповідає на 

запитання (продовжує фразу), зазначені на стороні кубика. 

Інструкція: на кожній стороні кубика зазначено фрази: 

«Толерантність – це…», «Почуття гумору і здатність посміятися над 

своїми слабкими сторонами притаманні толерантній людині?», «Чи 



можуть відмінності між людьми стати причиною насильства та 

жорстокості?», «Що потрібно зробити, щоб досягти миру в суспільстві?», 

«Які риси повинна мати особистість, яка прагне бути толерантною?», 

«Наскільки важливим та актуальним є виховання почуття толерантності в 

нашому суспільстві?». 

9. Ритуал по закінченню роботи. 

Мета: закріпити довірливі відносини, що склались і налаштувати 

учасників на наступне заняття. 

Інструкція: учасники один-одному по колу кажуть приємні слова, що 

стосуються діяльності на занятті, при цьому називаючи ім’я учасника. 

Запитання для обговорення: що було цікаво, важливо, сподобалося 

на занятті?  

Заняття 5. Народ і держава 

Мета: розуміння поняття «народ», «Держава», «Батьківщина»; 

усвідомлення своєї ролі у функціонуванні держави. 

Ритуал привітання.  

Вправа «Компліменти». 

Мета: створення позитивного настрою, налаштування на роботу.  

Хід вправи: тренер пропонує учасникам говорити один одному 

компліменти, кидаючи при цьому м’яча: один кидає м’яча іншому та каже 

йому комплімент, інший, впіймавши м’яча, кидає його тому, кому він хоче 

сказати комплімент, і так далі. 

2. Бесіда: «Розуміння поняття «народ».  

Мета: розуміння поняття «народ». 

Завдання: написати на листочку (стікері) коротку фразу, що є 

тлумаченням поняття «народ». 

Інструкція: тренер прикріплює всі стікери на плакат, на якому 

зображено дерево, а стікери символізують листочки цього дерева. Тренер 

аналізує відповіді, узагальнює, дає тлумачення поняття. 

Питання для обговорення: Що є об’єднуючим фактором для народу? 



3. Мозковий штурм «Поняття «Держава». 

Мета: розуміння поняття «Держава», розуміння відступу від власних 

інтересів на користь людей. 

Завдання: команди за 15 хв. мають зобразити на форматі А3 

малюнок, який буде відображати їх розуміння поняття «Держава». По 

закінченню вправи-представники команд коментують малюнок. 

Інструкція: об’єднати присутніх в дві групи методом «цукерка»: 

підготувати глечик з двома видами цукерок по кількості присутніх; 

запропонувати взяти кожному по одній цукерці. Таким чином, отримуємо 

дві групи людей, які об’єднані за видом чи кольором цукерки. 

Питання для обговорення: 

Чи можна побудувати державу самостійно? (відповідь: ні) 

Що потрібно для того, щоб побудувати державу? (відповідь: 

злагоджені дії) 

Що має наша держава на сьогодні? (відповідь: незалежність) 

Ціна? (перегляд відео подій 2014 року на Майдані) 

Хто приймав участь з ваших знайомих/родичів у цих подіях? 

4. Вправа «Я і суспільство». 

Мета: усвідомлення того, що необхідно бути готовим пожертвувати 

чимось заради мрії близької людини. 

Питання для обговорення: 

Чи можна свої інтереси ставити вище суспільних? Чим би Ви могли 

посупитися для вирішення питання? 

Ситуація для обговорення: під час вибору голови комітету, Ви 

будете рекомендувати людину відповідно якостям, чи того, хто є вашим 

другом?  

3. Вправа «Віртуальна країна» (за матеріалами Шевчук Н.Р.). 

Мета: усвідомлення важливості правил в житті людини і цивілізації.; 

прав без обов’язків не буває, вони взаємопов’язані. 



Завдання: для віртуальної гри потрібно створити життєздатну 

цивілізацію, а для цього групам пропонується розробити 10 правил і 

обов’язків, які будуть стосуватися всіх живих істот даної цивілізації. Ці 

правила потрібно записувати на великому аркуші. Придумати назву 

цивілізації, для якої розробляються правила. 

Представники груп повинні презентувати свою роботу. 

Аргументувати розроблені правила й відповісти на запитання: 

- Чому саме ці правила/обов’язки ви вважаєте найнеобхіднішими? 

- Як ці правили будуть працювати у вашому суспільстві? 

- Хто відповідальний за виконання цих правил? 

- Що станеться, якщо порушить ці правила? 

Інструкція: об’єднання в групи відбувається за допомогою гри «Дім, 

мишка, землетрус». 

Гра «Дім, мишка, землетрус». 

Мета: об’єднання у групи по троє. 

Правила гри «Дім, мишка, землетрус». Учасники об’єднуються по 

три чоловіка, двоє з них створюють хатку, піднявши до гори руки і 

з’єднавши їх, третя особа-мишка, стає в середину будника. На команду 

тренера: «мишки»- мишки вибігають з домиків, і знаходять собі нові 

будинки, по команді «будинки»- будинки ламаються, і створюють нові, по 

команді «землетрус»- будинки ламаються, мишки тікають, і всі створюють 

нові будинки і нових мишок. Команду тренер дає непослідовно, 

повторюючи декілька разів. Потім тренер говорить, що які трійки 

створили, в таких далі й будуть працювати групами по три чоловіка. 

6. Гра «Підсумковий кубик» 

Мета: Підведення підсумків заняття, отримання зворотнього зв'язку.  

Завдання: кожен учасник по черзі кидає кубик, відповідає на питання 

(продовжує фразу), зазначені на стороні кубика. 

Інструкція: на кожній стороні кубика зазначено фрази: «Поясни, що 

означає бути справжнім українцем?», «Запропонуй своє бачення 



майбутнього України через 10 років», «Заради іншого, я б …», «Доля 

народу залежить від …», «Державні інтереси необхідно …», «Батьківщина 

для мене …». 

 7. Ритуал по закінченню роботи. 

Мета: закріпити довірливі відносини, що склались і налаштувати 

учасників на наступне заняття. 

Інструкція: учасники один-одному по колу кажуть приємні слова, що 

стосуються діяльності на занятті, при цьому називаючи ім’я учасника. 

Запитання для обговорення: що було цікаво, важливо, сподобалося 

на занятті?  

Заняття 6. Груповий фініш з індивідуальними висновками 

Мета: закріпити здобуті знання та уміння, підведення підсумків 

групової роботи. 

1. Гра «Прислів’я».  

Мета: розрядка, вироблення групової стратегії вирішення проблеми.  

Правила гри: на листочках пишеться по одному слову з прислів'я 

(наприклад: без верби і калини немає України»), листочки роздаються 

учасникам в довільному порядку. Учасники встають в лінійку на листи 

паперу А4. Завдання: не стаючи на підлогу вишукуватися в правильному 

порядку. 

2. Вправа «Очікування». 

Мета: співставити очікування на першому занятті і отриманим 

результатом 

Інструкція: тренер дістає плакат «Гроно калини», де зазначено на 

першому занятті очікування кожного учасника. Учасники переглядають, 

аналізують і висловлюють висновок. 

3. Вправа «Бліцопитування». 

Умови вправи: давати відповіді на питання швидко, якнайменше 

використовуючи часу. 



Рекомендації: всі присутні утворюють коло, тримаються за руки, 

тренер задає питання всім по колу; питання транслюються через проектор 

на дошку.  

Перелік питань: 

1. Ваше ставлення до традицій та обрядів українського народу.  

А) традиції та обряди – це коріння історії українського народу і ми їх 

повинні знати і впроваджувати в життя; 

Б) достатньо знати і впроваджувати в життя декілька традицій та 

обрядів; 

В) це має бути особистою справою; 

Г) ваш варіант відповіді................. 

2. Які народні традиції Ви знаєте? 

3. Які народні свята свого етносу Вам найбільш до вподоби? Чому? 

4. Люди яких національностей проживають в Україні? 

5. З історією та національною культурою яких націй (з тих, що 

проживають на території України) Ви знайомі? 

6. Назвіть відомі Вам види народного мистецтва? 

7. Яка рослина на України є символом плодючості? 

А) жито;      В) мак; 

Б) калина;    Г) ваш варіант відповіді................. 

8. Проставте пропущені слова вислові: « Без  ...........  і  ..............  нема 

України» 

9. Якого змісту літературу Ви переважно читаєте? 

А) історичну;   В) розважальну; 

Б) наукову;     Г) ваш варіант відповіді.................  

10.  Ваші відчуття, коли звучить гімн України? 

А) гордість за свою країну; 

Б) терпляче прослуховую його; 

В) ваш варіант відповіді................. 



11. Ваші дії, якщо в Вашій присутності негативно висловлюються 

про українську мову українську мову? 

А) зробите зауваження цій людині; 

Б) подумки зробите висновок про невихованість людини; 

В) промовчите і зробите вигляд, що нічого не чуєте; 

Г) ваш варіант відповіді ................ 

12. Чи подобається Вам жити в Україні? 

13. Продовжіть фразу «Українець – це . . .» 

14. Які рослини в народі вважаються українськими символами?  

15.  Яких саме народних звичаїв та обрядів дотримуються у Вас 

вдома?  

16. Назвіть відомі Вам види народного мистецтва. 

17. Яким Ви уявляєте майбутнє України? 

18. Чи знаєте Ви своїх прадідів? Чим вони займалися? 

19. Назвіть пам'ятники видатним українцям. 

20. Культуру якої нації Ви хотіли б вивчити? 

21. Назвіть риси характеру, притаманні саме українському народові? 

22. Чи має для Вас значення національність співрозмовника? Чому? 

А) ні, бо людина будь-якої національності та професії заслуговує на 

повагу; 

Б) ні, але національність накладає відбиток на риси характеру, 

манери та звички;  

В) так, я не поважаю деякі національності; 

Г) ваш варіант відповіді................. 

23. З історією та культурою яких національностей (з тих, що 

проживають на території України) Ви знайомі? 

24. Як надалі Ви будете поводити себе з людиною, яка у Вашій 

присутності  ображає іншого представника української національності? 

А) спробую розкрити позитивну сторону українського народу; 



Б) завжди варто прислухатися до негативних оцінок та намагатися 

змінитися; 

В) ваш варіант відповіді................. 

6. Гра «Підсумковий кубик». 

Мета: Підведення підсумків заняття, отримання зворотнього зв'язку. 

Завдання: кожен учасник по черзі кидає кубик, продовжує фразу, 

зазначену на стороні кубика. 

Інструкція: на кожній стороні кубика зазначено фрази: «Для мене є 

важливим ..», «На заняттях я дізна(вся)лася…», «До занять я зна(в)ла», 

«Цікавий момент заняття…», «На заняттях мені сподобалось …», «На 

заняттях мені не сподобалось …» 

7. Ритуал по закінченню роботи. 

Мета: закріпити довірливі відносини, що склались. 

Завдання: 1) вирізати розгортку кубика; 2) написати на кожній 

стороні побажання для учасника тренінгу, що розташований праворуч; 3) 

склеїти кубик; 4) обмінятися кубиками на згадку. 
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У статті представлена загальна характеристика геотуризму як окремого 

різновиду туризму, з’ясовано основна мета геотуризму та об’єкти використання. 

Доведено важливість розвитку геотуризму у середній школі, який спрямований, перш 

за все, на пізнання подорожуючими особливостей певної території, її природної, 

культурної, історичної спадщини та є надзвичайно важливим різновидом ведення 

краєзнавчої роботи у закладах загальної середньої освіти. Підкреслено перспективи 

використання у геотуристичний діяльності багатого природного потенціалу нашого 

краю: опорні розрізи силурійського періоду, геологічні відслонення, кар’єри, печери, 

каньйони, які найвиразніше ілюструють геологічну будову і природні процеси, що 

відбувалися в історичному минулому на території дослідження. Стаття містить 

опис найважливіших геотуристичних об’єктів, які становлять значний інтерес для 

розвитку геотуризму. Проаналізовано особливості організації спелеотуристичних 

екскурсій як одного із найпопулярніших видів геотуризму у середній школі.  

Ключові слова: геотуризм, геосайти, середня школа, туристичний гурток, 

геологічна екскурсія, спелеотуризм. 

 

У сучасному світі все більшу популярність у подорожуючих 

набувають нові альтернативні види туризму. Одним із таких є – геотуризм 

(«геологічний туризм»). Це порівняно новий термін який позиціонують як 

своєрідну форму пізнавального туризму для реалізації якої важливим є 

наявність атракційних геоморфологічних територій і відповідний їх 

менеджмент.  

Основною метою геотуризму є здатність туристів отримати 

максимальні переваги від подорожі до території, яка має властиві їй 

геологічні особливості, ознайомитися з ними, при цьому не завдати шкоди, 

а навпаки продовжувати зберігати та охороняти дану унікальну місцевість. 

Геотуризм спрямований на пізнання подорожуючими особливостей певної 

території її природної, культурної, історичної спадщини та є надзвичайно 

важливим різновидом для ведення краєзнавчої роботи у закладах загальної 

середньої освіти [5]. 



Освітня практика вже нагромадила позитивний досвід організації 

різних форм навчально-виховної роботи в позаурочний і позакласний час, 

спрямований на вивчення учнями природи рідного краю. Саме це стане 

основною виховання любові до батьківського роду, рідної природи. Тому 

потрібно наповнювати зміст освіти краєзнавчими знаннями, глибоким 

вивченням природи краю, його особливостей. Важко знайти більш 

комплексний засіб виховання школярів, ніж краєзнавча робота. Саме у 

такому виді діяльності можуть поєднатися фізичне і психологічне 

загартування, поглиблення знань з географії, біології, екології та історії, 

набуття навичок роботи в колективі (команді), самостійність і 

відповідальність. 

Для розвитку геотуризму, перш за все, важливим є добрий стан 

геологічних об’єктів та виразність і естетичний вигляд форм рельєфу. 

Зацікавлення учнів середньої школи може концентруватися також на 

підземних об’єктах як природного, так і штучного походження. Зазвичай, 

це карстові території із численними печерами. Сприятливі умови для 

демонстрування геологічних утворень, тектонічних і седиментаційних 

структур знаходимо як у природних відслоненнях (таких як скелі і скельні 

стінки, урвисті борти ярів, береги рік і потоків), так і у покинутих чи 

діючих кар’єрах. Тут школярі можуть збирати скам’янілості, цікаві зразки 

гірських порід і мінералів. 

Багатий природний потенціал Подільського краю сприяє розвитку 

різних форм геотуризму, який має за мету не лише ознайомлення школярів 

із природною, культурною та історичною спадщиною, але й спортивне 

удосконалення юних туристів у подоланні певних природних перешкод. 

Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, 

фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування людини 

по місцевості. Головними завданнями геотуристичної діяльності серед 

школярів є: розвиток та пропагування різних видів геотуризму та 



активного способу життя; виховання патріотизму, популяризація 

здорового способу життя; розвиток екологічної культури [5]. 

На території Поділля знаходиться цілий ряд об’єктів, вартих уваги 

геотуристів. Однак, основними перешкодами для їх відвідування є 

недосконало розвинута туристично-рекреаційна інфраструктура 

(транспорт, зв’язок тощо). Інколи перепоною для відвідування геосайтів є 

достатньо велика відстань, котру слід подолати пішки. У зв’язку із цим, 

при використанні геотуристичних маршрутів для школярів доцільним є 

використання легких транспортних засобів, таких як велосипед. 

Одним із найбільш яскравих і показових об’єктів геотуризму, де 

сповна можна реалізувати його пізнавальну функцію є геосайти. Поділля є 

одним з трьох, разом з Донбасом і Кримом, регіонів України, де 

зосереджені геосайти світового значення [1, 2]. Це низка опорних розрізів 

силуру, гіпсові печери, Смотрицький і Дністровський каньйони, 

відслонення, кар’єри тощо. 

Одним із найпопулярніших видів геотуризму, який не залежить від 

сезону та погоди – спелеотуризм. Це один із найбільш популярних видів 

активного (екстремального) туризму, що передбачає одно- та багатоденні 

подорожі підземними лабіринтами і знайомство із красою кристалічних 

утворень та феєричних натічних форм печер. 

З метою кращого ознайомлення учнів із печерою, можна провести 

таку форму геотуризму як спелеоекскурсія. Перед поїздкою, обов’язковим 

етапом туристичної мандрівки є заздалегідь проведена відповідна 

організаційна та методична робота, яку під час занять проводить вчитель: 

проводяться бесіди, консультації, аналізуються методичні рекомендації та 

пропозиції, відбувається обмін думками. Дітей обов’язково потрібно 

психологічно підготувати до темряви та тісноти, дізнатись, чи стан 

здоров’я та психоемоційний стан в цілому, дозволяє здійснювати 

екскурсію до печери, також проводиться інструктаж з правил техніки 

безпеки. 



Оптимальним варіантом вважається, коли група складаєтеся як із 

найменшої кількості учасників маршруту. Така кількість учнів зумовлена 

тим, що менша група є більш мобільною, вона швидше долає природні 

перешкоди, які трапляються на маршруті та має можливість оглянути 

більше красивих місць печери. Як правило, туристична група складається 

із 10-12 учнів, попереду – екскурсовод (провідник), далі йдуть діти та 

замикає групу вчитель як керівник групи. 

Для дитячих геотуристичних атракцій можна використовувати печеру 

«Млинки», яка розташована поблизу с. Залісся Чортківського району, за 90 

км від м. Кам’янця-Подільського. Подорож у лабіринтах печери 

проводиться у супроводі досвідченого спелеолога, оскільки ходи печери 

досить складні для самостійного проходження. Безпосередньо перед 

проведенням екскурсій гідами (провідниками) проводиться відповідний 

інструктаж з правил техніки безпеки під час проходження маршруту, 

видача ліхтариків, орендованого змінного одягу та іншого індивідуального 

спорядження. 

У печері «Млинки» можна не лише ознайомитися з красою 

підземного царства, але й випробувати свої елементарні спортивні уміння і 

навички. Відповідно до цього та вікових особливостей дітей, складається 

заздалегідь екскурсійний маршрут. Для учнів 5-7 класів пропонується 

маршрут полегшеного типу, який не потребує значних фізичних зусиль, 

для груп більш підготовлених (старшокласників) – більш складніший. 

Якщо одна і та ж туристична група приїжджає декілька разів, маршрут 

руху постійно змінюється в залежності від того, які ходи, зали і розпори 

вони вже пройшли. 

Не менш важливе значення, ніж ступінь наукової цінності геосайту 

має правильна й глибоко продумана методика туристичних турів. Основна 

мета наукових геологічних екскурсій – збагачення знань про геологічне 

минуле свого рідного регіону, країни, світу; сприяння всебічному розвитку 

особистості; виховання любові до природи краю. Геологічна екскурсія 



забезпечує не лише ознайомлення з геосайтами, але й надає можливість 

учням полинути у минуле Землі, зібрати геологічний матеріал для 

створення експозицій у музеї місцевої школи, вести самостійні 

дослідження тощо [2]. 

Організація геоекскурсії вимагає, щоб учень правильно сприйняв 

геологічні об’єкти, дав неупереджену оцінку всьому, що з ними пов’язане, 

правильно трактував побачене і почуте. Важливу роль в цьому відіграють 

емоційні моменти. Вони широко використовуються в будь-якій екскурсії, 

впливаючи на почуття її учасників, викликаючи радість, захоплення, 

гордість, обурення тощо. 

Не менш цікавий геосайт, який можна запропонувати учням для 

ознайомлення, є місцевий Кубачівський кар’єр – родовище силурійських 

вапняків, який знаходиться за 3,0 км на південь від Кам’янця-

Подільського. Родовище розташоване на правому березі р. Смотрич, 

безпосередньо прилягаючи до каньйону його долини. Кар’єр розташований 

в межах глибоко розчленованого підняття Подільського Придністер’я. 

На території Кубачівського кар’єру учні мають можливість 

розглянути три геологічні горизонти: нижній, який складений досить 

щільними темними породами палеозойського часу із великою кількістю 

закам’янілих представників фауни безхребетних. У товщах порід 

збереглися численні представники типів: Плечоногі, Членистоногі, 

Голкошкірі, Кнідарії, Мохуватки, Напівхордові, Молюски. Більшість з 

яких є породоутворюючими організмами, що утворили товщі силурійських 

вапняків; середній, який складений малопотужним шаром рихлих 

відкладів мезозойської ери, майже повністю позбавлений фауни, 

переважають дрібні, погано зцементовані окатані фрагменти та верхній 

найпотужніший, що складається зі світлих вапнякових порід початку 

кайнозойської ери [3]. 

У відслоненнях Кубачівського кар’єру школярі можуть виявити і 

відібрати для колекцій шкільного музею закам’янілості і відбитки 



плечоногих і головоногих молюсків, членистоногих тварин – трилобітів, 

ракоскорпіонів, а також мохуваток, губок, різноманітних коралів. 

Для юних геотуристів серед геолого-географічних об’єктів на 

першому місці стоять гірські, карстові, аридні ландшафти, рифи, уступи, 

де головну роль відіграють геоморфологічні чинники. Особливо 

сприятливі передумови для розвитку геотуризму мають території з 

різноманітним рельєфом і геологічною будовою, з наявністю своєрідної та 

унікальної викопної фауни. 

На нашу думку, залучення більшої кількості учнів-туристів до 

пізнання геосайтів території Поділля можливе лише за умов поєднання в 

одній екскурсійній подорожі інформації щодо інших цікавих місць 

(історичних, культурних, етнографічних, архітектурних пам’яток тощо). 

Наприклад, при огляді старовинних споруд й фортеці Кам’янця-

Подільського, необхідно звернути увагу на мальовничий Смотрицький 

каньйон, який сприяв виникненню фортеці та міста, захищаючи його 

мешканців від загарбників. 

Поділля – надзвичайно привабливий і перспективний регіон для 

розвитку шкільного геотуризму. Найцікавішими екскурсійними об’єктами 

для учнів можуть бути геосайти, концентрація і різноманітність яких в 

регіоні надзвичайно висока.  Проведенню геологічних екскурсій передує 

важлива методична робота з їх підготовки, яка включає: вдалий вибір 

екскурсійних геосайтів, детальну розробку маршруту екскурсії, ретельне 

дослідження розрізів, що підлягають демонстрації; складання схем, карт, 

таблиць для заповнення під час геоекскурсії, підготовку оснащення 

екскурсантів, організацію їх самостійної роботи на об’єктах тощо [2, 3]. 

Природа щедро наділила Подільський край унікальними 

геологічними утвореннями. Завдяки глибокому розчленуванню поверхні, 

ряд їх добре відслонюється на денній поверхні і доступні для 

спостереження і вивчення. Найцінніші з них взяті під охорону як пам’ятки 

природи, за кількістю яких Поділля займає одне в перших місць в Україні. 



При вмілому використанні місцеві геосайти є не лише неоціненним 

ілюстративним матеріалом для розкриття того чи іншого геологічного 

явища, але й мають велике естетичне, наукове і виховне значення для 

ведення туристсько-краєзнавчої роботи у закладах загальної середньої 

освіти. 
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Геотуризм в средней школе: современное состояние, основные 

направления и перспективы развития 
Мысько Владимир Зиновьевич, руководитель кружка «Пешеходный туризм», 

Каменец-Подольское внешкольное учебно-воспитательное объединение. е-mail: 

myskovz@ukr.net 

В статье представлена общая характеристика геотуризма как отдельного 

вида туризма, выяснена основная цель геотуризму и объекты использования. Доказана 

важность развития геотуризму в средней школе, который направлен, прежде всего, на 



познание путешествующими особенностей определенной территории, ее природной, 

культурной, исторического наследия и является чрезвычайно важным видом ведения 

краеведческой работы в учреждениях общего среднего образования. Подчеркнуто 

перспективы использования в геотуристичний деятельности богатого природного 

потенциала нашего края: опорные разрезы силурийского периода, геологические 

обнажения, карьеры, пещеры, каньоны, которые отчетливо иллюстрируют 

геологическое строение и природные процессы, происходившие в историческом 

прошлом на территории исследования. Статья содержит описание важнейших 

геотуристичних объектов, которые представляют значительный интерес для 

развития геотуризма. Проанализированы особенности организации 

спелеотуристичних экскурсий как одного из самых популярных видов геотуризма в 

средней школе. 

Ключевые слова: Геотуризм, геосайты, средняя школа, туристический кружок, 

геологическая экскурсия, спелеотуризм. 

 

Geotourism in high school: current status, main directions and 

prospects of development 
Mysko Volodymyr Zinoviovych, Head of the «Walking tourism» circle, Kamianets-

Podilskyi Extracurricular Educational Association. e-mail: myskovz@ukr.net 

The article presents the general characteristics of geotourism as a separate type of 

tourism, clarifies the main purpose of geotourism and objects of use. The importance of the 

development of geotourism in high school, which is aimed primarily at travelers to learn 

about the features of a particular area, its natural, cultural, historical heritage and is an 

extremely important type of local history work in general secondary education. The prospects 

of using the rich natural potential of our region in geotourism activities are emphasized: 

reference sections of the Silurian period, geological outcrops, quarries, caves, canyons, 

which most clearly illustrate the geological structure and natural processes that took place in 

the historical past in the study area. The article describes the most important geotourism sites 

that are of significant interest for the development of geotourism. The peculiarities of the 

organization of speleotourism excursions as one of the most popular types of geotourism in 

high school are analyzed. 

Key words: geotourism, geosites, high school, tourist circle, geological excursion, 

speleotourism. 
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ІННОВАЦІЙНІ ВИДИ ТУРИЗМУ В МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

ПРИДНІСТЕР’Я 

Лісовський Андрій Сергійович, керівник гуртка  «Спортивний туризм», 

Кам'янець-Подільське позашкільне навчально-виховне об'єднання 

е-mail: lisandrgeo@ukr.net 

 
У статті наводиться опис інноваційних видів туризму, шо поширені в межах 

Хмельницького Придністер'я. Найбільшою популярністю зараз користуються ті види 

туризму, які пов'язані з активною пізнавальною чи розважальною діяльністю, що 

дозволяє споживачам туристичного продукту отримувати якісно нові враження.  

Ключові слова: подієвий туризм, агротуризм, туристичний продукт, 

фестиваль, екотуризм. 



Придністерський регіон володіє унікальними історико-культурними, 

рекреаційними та трудовими ресурсами. Розвинена туристична 

інфраструктура та вигідне місце розташування сприяють туристичній 

привабливості. Подальший розвиток туристичної сфери потребує 

активізації досліджень нових форм інноваційних технологій та 

управлінських методик для створення якісних та конкурентоспроможних 

туристичних продуктів. Ринок туристичних послуг характеризується 

урізноманітненням пропозиції туристичного продукту, як за рахунок 

впровадження нових видів послуг і форм обслуговування, так і за рахунок 

територіального розширення, формування нових туристських центрів, 

районів та курортних зон. Впровадження інформаційних систем і нових 

технологій повинне стати ключовим напрямком розвитку туристичної 

сфери досліджуваного регіону [4]. 

Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної індустрії у межах 

Хмельницького Придністер’я є одні з найкращих в Україні [2]. Історико-

культурний та природо-ресурсний потенціал та багаторічний досвід є 

важливою передумовою розвитку туристично-рекреаційного господарства, 

для відпочинку як вітчизняних, так і іноземних туристів. Проте сучасний 

стан розвитку туризму не відповідає природо-ресурсному, рекреаційному 

та історико-архітектурному потенціалу Хмельницького Придністер’я 

внаслідок: недостатньої поінформованості споживачів та потенційних 

інвесторів про туристичні принади даного регіону. Одним з 

першочергових завдань для вирішення цієї проблеми є створення 

позитивного туристичного іміджу досліджуваного регіону шляхом 

здійснення комплексної рекламно-інформаційної кампанії на основі 

новітніх інформаційних технологій, що повинна базуватись на: 

1. активізації публікацій в мережі Інтернет з висвітленням унікальності 

природи та історико-культурної привабливості Придністерського регіону; 

2. участі у професійних виставках на основних закордонних туристичних 

ринках для пропаганди національного туристичного потенціалу;  



3. підтримці галузей і виробництв, що є постачальниками товарів та послуг 

для підприємств туристичної індустрії (кафе, ресторанів, кінотеатрів, 

побутових послуг) [1; 3]. 

4. відродженні та розвитку місцевих ремесел, фольклорних і культурних 

традицій, народних звичаїв, для відчуття українського колориту, та 

поширення відповідних відео-матеріалів в мережі Інтернет; 

5. розвитку ділового туризму шляхом проведення різноманітних 

конференцій та інших ділових та наукових заходів; 

6. створення ефективної системи підготовки, перепідготовки 

кваліфікованих працівників в галузі туризму. 

На нашу думку, інноваційні види туризму можна розділити на такі 

категорії: 

1) ділової (корпоративний або бізнес_туризм);  

2) навчальний (освітній) туризм; 

3) подієвий туризм; 

4) екотуризм;  

5) агротуризм; 

6) активний і екстремальний туризм; 

7) екзотичний або пригодницький туризм; 

8) нові види культурно_екскурсійного туризму; 

9) хобі_туризм; 

10) шопінг туризм; 

11) таймшер; 

12) комбіновані тури. 

Подієвий туризм  – це подорож з метою відвідування фестивалю чи 

свята. Такий вид туризму набуває популярності в Україні, зокрема у 

Кам’янці-Подільському. Все більше і більше туристів приїжджають в 

Кам’янець-Подільський, для огляду пам’яток та щоб потрапити на 

фестивалі. В даному місті знають фестивальні смаки та організовують 

різноманітні заходи – Фестиваль вуличного мистецтва «Республіка», 



Фестиваль пива «Oktoberfest, знову в небо!», Спортивний фестиваль 

«Зелений апельсин», Гастрономічно-кавовий фестиваль «Кам’янецька 

турка», Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств ММА «Битва в 

фортеці», ІІ Міжнародний фестиваль «Ретрофест»  фінал кубку України з 

повітроплавання «Золота Омега» та інші. 

Екотуризм стимулює збереження навколишнього середовища, 

роблячи такий вид туризму вигідним для місцевих жителів. Екотуризм 

включає відвідування екологічно чистих природних територій 

(заповідників, заказників, ботанічних садів, національних парків), що не 

змінених або мінімально змінених діяльністю людини. В межах територія 

дослідження знаходиться НПП “Подільські. ” До складу НПП "Подільські 

Товтри" увійшли більше 130 територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, з них 23 - загальнодержавного значення: 15 заказників (8 

ландшафтних та 7 ботанічних), 4 геологічні пам'ятки природи, серед них 

"Китайгородське відслонення" (схил у долині р. Тернави - всесвітньо 

відомий еталонний розріз силурійських відшарувань), печера "Атлантида" 

(гіпсового походження, довжиною 1,8 км), 1 ботанічний сад - у м. 

Кам'янець-Подільському та 3 парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. 

Територія дослідження має сприятливі умови для розвитку екотуризму.  

Агротуризм  включає відвідування туристами сільської місцевості з 

метою відпочинку та організації розваг в екологічно чистих (щодо міських 

поселень) районах. Це повернення до першоджерел. Краса сільських 

пейзажів, близькість річок, озер, лісів, гір, відсутність стресів та метушні, 

здорове харчування добре впливають на людину, зміцнюють її і духовно, і 

фізично. Це одна з переваг зеленого туризму.   На території дослідження є 

велика кількість садиб: “Веселка”, “Зелена миля” “лЯгуна” “Чаровница” 

“Калинка” “Сокільська долина” “Магнолія” (усі с. Сокіл); “Катерина (с. 

Цвіклівці)” “Сова”(с. Калачківці). 

Однією з важливих перепон розвитку туристичної індустрії в межах 

Хмельницького Придністер’я є технологічна відсталість – практично не 



застосовуються інноваційні туристичні технології, які в розвинених 

країнах набули широкого досвіду використання. До інновацій в туризмі 

відносять нововведення, які супроводжуються якісно новими змінами 

турпродукту та підвищенням ефективності функціонування 

інфраструктури туризму (покращенням ефективності процесів 

формування, позиціонування та споживання туристичних послуг). У 

світовій практиці практично всі довідники з туризму випускають в 

електронному форматі. Тому слід також активно використовувати досвід 

високорозвинених країн для виходу на якісно новий рівень обслуговування 

клієнтів з застосування технологічних інновацій [5], а саме: створювати 

електронні, інформаційні довідники щодо готелів, транспортних 

маршрутів та інформацією про туристичні фірми з переліком і вартістю 

послуг. Одним з основних напрямів технологічних інновацій в туризмі є 

використання віртуального простору для інформування та просування на 

ринок своїх послуг. Значення Інтернету й інших нових інтерактивних 

мультимедійних платформ для розвитку туризму важко переоцінити. 

Організації які надають туристичні послуги повинні усвідомити 

необхідність впровадження та використання сучасних програмно-

технічних інтерактивних інформаційних систем, які сприятимуть 

розширенню можливостей туристичних підприємств Придністерського 

регіону. Такі системи запам'ятовують і зберігають у пам'яті велику за 

обсягом інформацію про минулі заявки і клієнтів, на підставі якої можна 

визначити найкращі напрями просування продукту з урахуванням 

демографічних факторів, інтересів, кращих засобів розміщення тощо. 

Інформація про клієнтів може бути зібрана з різних джерел: телефонних 

розмов, Інтернет мережі, інформаційно-довідкових кіосків, туристичних 

інформаційних відділів – і збережена в єдиній базі даних [6-8]. 

Ключовим елементом для виходу туристичної галузі 

Придністерського регіону. на якісно новий рівень є застосування не тільки 

технологічних, а й продуктових інновації [5]: створення нових 



туристичних продуктів, освоєння нових сегментів туристичного ринку, 

освоєння нових туристично-рекреаційних територій, залучення до 

туристичного сегменту нових видів ресурсів. Перспективним є розвиток 

слаборозвинених форм туризму. Це, насамперед, дитячо-юнацький туризм, 

молодіжний (студентський туризм), туризм людей похилого віку, туризм 

інвалідів, спортивний туризм, зелений туризм, екологічний туризм, 

екстремальний туризм , пригодницький туризм. Вони потребують значних 

інвестицій, розробки стратегії розвитку з застосуванням найновіших 

технологій та механізму розвитку індустрії.  

Висновки. Перспективи розвитку туристичної індустрії 

Хмельницького Придністер’я одні з найкращих в Україні. Розвинена 

туристична інфраструктура та вигідне місце розташування сприяють 

туристичній привабливості. Проте є ряд суттєвих проблем, а саме 

недостатній рівень фінансування туристичної галузі, невідповідність стану 

туристичної інфраструктури міжнародним стандартам, слабкий зв'язок 

пов'язаних та підтримуючих галузей із туристичною. Тому подальший 

розвиток туристичної сфери потребує використання найновіших 

технологій та принципово нових управлінських методик для створення 

якісних та конкурентоспроможних туристичних продуктів.  

Створення нових туристичних продуктів, освоєння нових сегментів 

туристичного ринку, освоєння нових туристично-рекреаційних територій, 

залучення до туристичного сегменту нових видів ресурсів сприятиме 

розвитку туризму Хмельницького Придністер’я. Це ключові напрямки 

впровадження продуктових інновацій в туристичну індустрію регіону.  
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Инновационные виды туризма в пределах Хмельницкого 
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В статье приводится описание инновационных видов туризма, шо 

распространены в пределах Хмельницкого Приднистерья. Наибольшей популярностью 

сейчас пользуются виды туризма, связанные с активной познавательной или 

развлекательной деятельностью, позволяет потребителям туристского продукта 

получать качественно новые впечатления. 

Ключевые слова: событийный туризм, агротуризм, туристический продукт, 

фестиваль, экотуризм. 
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 Lisovskyi Andrii Serhiiovych, Head of the Sports Tourism Circle, Kamianets-

Podilskyi Extracurricular Educational Association. e-mail: lisandrgeo@ukr.net 

The article presents the description of innovative types of tourism, which are 

distributed within the Khmelnytskyi Pridnestra. The most popular now use those types of 

tourism, which are associated with active cognitive or entertainment activities, which allows 

consumers tourist product to get qualitatively new experiences. 

Keywords: event tourism, agritourism, tourist product, festival, ecotourism. 
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КОНЦЕПЦІЯ СТАТУСУ ДІЛЯНКИ ДИКОЇ ПРИРОДИ 

ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ  

«ЮННАТІВСЬКИЙ» 

Вербицький Володимир Валентинович,  директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, 

професор 

                                    Загальні положення 

Біорізноманіття є національним багатством України, збереження та 

невиснажливе використання якого визнано одним з пріоритетів державної 

політики в сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони 

довкілля, невід’ємною умовою поліпшення його стану та екологічно 

збалансованого соціально-економічного розвитку.  

Сучасний стан біорізноманіття викликає глибоке занепокоєння та 

потребує кардинальних заходів щодо його збереження. 

Ця Концепція визначає  статус ділянки дикої природи Wilderness 

Area (Територія дикої природи) дендрологічного парку місцевого 

значення  «Юннатівський». 

Нормативно-правовими підставами для впровадження Концепції 

статусу ділянки дикої природи дендрологічного парку місцевого значення  

«Юннатівський» є: Указ Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», Концепція Загальнодержавної 

програми збереження біорізноманіття на 2005 - 2025 роки (схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 675-

р); Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 2016 р. № 271-р.); Національна стратегія 

наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері 

охорони довкілля.  



 Ця Концепція містить основні терміни, мету, завдання, основні 

принципи, умови реалізації, шляхи та засоби забезпечення функціонування 

ділянки дикої природи дендрологічного парку місцевого значення  

«Юннатівський». 

У цій Концепції терміни вживаються у такому значенні: 

«Дика природа» – великі, некеровані, неконтрольовані людьми і 

значною мірою не модифіковані ними, або здатні відновитися до такого 

стану ділянки землі, де підтримується довготривале місцеве 

біорізноманіття (включаючи хижаків), екосистемні процеси і є 

малозмінена людиною нежива природа (скелі, дюни, гори, водні джерела 

тощо). На цих ділянках дика природа відтворюється без допомоги людини, 

природним шляхом, по «дикому» типу, зберігаючи саморегуляцію за 

рахунок внутрішніх зв'язків. Ділянка дикої природи може бути також в 

деякій мірі культурним ландшафтом, який використовується аборигенним 

народом протягом десятків тисяч років. 

Територія дикої природи допускає незначне і ненастійливе втручання 

людини, але таким чином, щоби природні процеси продовжували 

еволюціонувати. Дика природа не буває статичною і може мати кілька 

ступенів порушеності людиною. 

Сучасна ідея дикої природи – система поглядів і підходів до дикої 

природи і її охорони, заснованих на тому, що дика природа – не тільки 

ресурс або важливий компонент екологічних систем. Дика природа – це ще 

й суб'єкт, священний простір, Мати-Богиня, інша, більш стародавня 

цивілізація, яка існує поза людським контролем, повноправний партнер 

людини.  

Дика природа має свою внутрішню цінність, свої інтереси, свою 

гідність, свою мету і права на існування і свободу. Сучасна ідея дикої 

природи спрямована на порятунок від знищення всієї дикої природи, що 

залишилась на Землі. 



Екологія відновлення виникла як окрема гілка екології у 1980-х 

роках. Існують наукові роботи, які підтримують практику екологічного 

відновлення, яка є методикою оновлення та реставрації пошкоджених або 

знищених через активне втручання людини екосистем і оселищ живої 

природи. Таким чином, поняття «екологія відновлення» зазвичай 

використовують у разі академічного вивчення процесу. В той час як 

поняття «екологічна реставрація» зазвичай використовується для опису 

реального проєкту або практичного процесу відновлення. 

Практика екологічної реставрації включає широкий спектр проєктів. 

Це боротьба з ерозією, відновлення лісів, використання місцевих видів 

генетичних ресурсів рослин, видалення інтродукованих видів і бур’янів, 

відновлення рослинного покрову, рекультивація порушених земель, 

ревіталізація річок, реінтродукція місцевих видів, а також поліпшення 

якості ареалів і оселищ для цільових видів.  

Біолог Едвард Осборн Вілсон  стверджує: «Це і є засіб, щоб покласти 

край великому спазму вимирання. Наступне століття, я вважаю, буде 

епохою реставрації в екології». Екологія відновлення – це наукове 

дослідження процесу екологічної реставрації.  

Реставраційні екологи та  інші природоохоронці в цілому згодні, що 

оселища дикої природи – найбільш важливий осередок захисту 

біорізноманіття. Однак, самі по собі ці дві дисципліни фокусуються на 

різних речах. Природоохоронна біологія як академічна дисципліна  бере 

свій початок в популяційній біології. Через це вона впорядкована на рівні 

генетики, розглядаючи конкретні популяції та види, що знаходяться під 

загрозою зникнення. Екологія відновлення впорядкована на рівні 

угруповань, розглядаючи специфічні екосистеми. 

Оскільки природоохоронна біологія впорядкована за видами, вона 

часто зосереджена на хребетних тваринах через їх значення та 

популярність серед людей. В той час як екологія відновлення зосереджена 

на рослинах через їх важливе значення в межах екосистем (відновлення 



екосистем базується на ботаніці). Оскільки ґрунти визначають основу 

будь-якої функціональної наземної системи, увага екології відновлення до 

екосистемного рівня призводить до акцентування ролі фізичних і 

мікробіологічних процесів у ґрунтах. 

Зосередженість природоохоронної біології на рідкісних або 

зникаючих видах обмежує кількість маніпулятивних досліджень з цієї 

теми. Тому дослідження з природоохорони зазвичай є описовими і не 

відтворюваними. З іншого боку, надзвичайно маніпулятивний характер 

екології відновлення дозволяє досліднику активно перевіряти свої 

гіпотези.  Активність з реставрації часто відображає експериментальне 

тестування факторів, що обмежують популяції. 

Порушення – це така зміна умов навколишнього середовища, яка 

перешкоджає функціонуванню біологічної системи. В широких 

просторових і часових масштабах порушення є природним, і навіть 

необхідним явищем для багатьох угруповань. 

Людство здійснювало обмежені «природні» впливи на екосистеми 

весь час свого існування. Однак в останні декілька століть серйозність та 

масштаби наших впливів збільшилися. Зведення до мінімуму різниці між 

сучасним антропічним і «природним» порушенням має вирішальне 

значення для екології відновлення. До прикладу, нині в лісовому 

господарстві застосовуються нові технології, які імітують історичні 

природні порушення.  

На додаток, відновлення до стану повністю стійкої екосистеми часто 

включає спроби реставрації природних механізмів порушення (наприклад, 

пірогенна екологія).  

Екологічна сукцесія – це процес, через який з часом змінюються 

види, що входять до складу угруповання. Після порушення екосистема в 

цілому протягом декількох поколінь прогресує від простого рівня 

організації (декілька домінуючих видів) до більш комплексної спільноти 

(безліч взаємопов’язаних видів). В залежності від ступеню порушення, 



відновлення складається з ініціації, надання допомоги або прискорення 

сукцесії. 

В багатьох екосистемах зазвичай відновлюються наслідки природних і 

антропічних порушень  легкого і середнього ступенів. Відновлення в таких 

системах включає прискорення природних сукцесійних траєкторій. Проте 

система, що пережила більш значне порушення (фізична або хімічна зміна 

довкілля) може вимагати інтенсивних зусиль по відновленню природних 

умов навколишнього середовища, які сприяють природним сукцесійним 

процесам. Ця здатність до відродження називається «екологічною 

стійкістю». 

Фрагментація оселищ (місцеперебувань) дикої природи – це 

виникнення просторових неоднорідностей в біологічній системі. Через 

зміни у землекористуванні та «природні» порушення, екосистеми розбиті 

на дрібніші частини. Дрібні фрагменти оселищ можуть підтримувати 

тільки невеликі популяції, які є більш уразливими щодо їх знищення. 

Більше того, фрагментація екосистем знижує внутрішнє оселище. Місця 

існування дикої природи уздовж межі фрагмента зазнають різких змін 

умов навколишнього середовища і тому підтримують існування видів, 

відмінних від тих, що існують всередині оселища. Фрагментація значно і 

якісно зменшує внутрішнє середовище проживання, і може призвести до 

зникнення тих видів, яким потрібно внутрішнє захищене середовище. 

Проєкти з відновлення можуть збільшити ефективний розмір оселища 

шляхом простого додавання території, або через створення екокоридорів, 

які поєднують і заповнюють прогалину між двома ізольованими 

фрагментами. Зворотний процес фрагментації та збільшення зв'язності 

середовища існування дикої природи є центральними завданнями екології 

відновлення.  

Функція екосистеми описує фундаментальні процеси природних 

систем, включаючи кругообіг речовин
 
і потоки енергії. Функціонуюча 

екосистема, яка є повністю здатною до самозбереження (тобто не потребує 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1


ніякого зовнішнього управління та догляду) – це кінцева мета 

реставраційних зусиль. Оскільки ці функції системи є емерджентними 

властивостями, то їхній моніторинг та менеджмент мають вирішальне 

значення для довготермінової стабільності екосистеми.  

Етика дикої природи — це радикальний напрям екологічної етики, 

орієнтований на повагу свободи та інших прав дикої природи і шанування 

дикої природи як священного простору. Базовий принцип – максимальне 

невикористання дикої природи, а також заповідання якомога більших її 

площ. 

Цінностями дикої природи є сукупність суб'єктивних оцінок її 

значення, мотивуюча поведінку людини. Цінності дикої природи 

поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх цінностей належать 

утилітарні: економічна, рекреаційна та інші, а також не утилітарні: 

релігійна, екологічна, естетична, освітня, патріотична, етична, духовна, 

історико-культурна, наукова.  

Внутрішня цінність дикої природи означає, що певний об'єкт є цінним 

сам по собі, незалежно від його користі для інших людей. 

Інтерпретація дикої природи (тлумачення, пояснення, виховання в 

єдності з освітою, переклад «мови» природи на людську мову) – освітня 

діяльність, спрямована на розкриття значення природних об'єктів та їх 

взаємин в природі через екскурсійну діяльність, особисте знайомство з 

природою, непряме демонстрування цінностей природи, передумова і 

створення основи для оцінювання, що робить дику природу поцінованою. 

Цей термін був запропонований американським захисником дикої природи 

Джоном М'юром в перше десятиліття XX ст. Інтерпретація почала 

практикуватися в американських і канадських національних парках, а 

також на територіях дикої природи. Останнім часом інтерпретація дикої 

природи набула поширення в Україні та інших європейських країнах. 

Згідно з «Методичними підходами  до оцінки ступеня дикості 

природних територій України з метою формування концепції статусу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


ділянки дикої природи»,  ділянка дикої природи дендрологічного парку 

місцевого значення  «Юннатівський» відповідає першому головному 

критерію «дикості»  — «свободі від людського контролю». Цей критерій 

має такі основні компоненти: 

 відвідування людьми;  

 наявність антропічних об’єктів;  

 ближні речові впливи;  

 нематеріальні впливи;  

 віддаленість від зовнішніх джерел далекого речового впливу.  

Відповідно до іншого головного критерію – «природності» – ділянка 

дикої природи дендрологічного парку місцевого значення  

«Юннатівський» має такі основні компоненти:  

 збереження рельєфу і геологічної будови;  

 природність гідрографії та водних процесів;  

 непорушеність ґрунтово-рослинного покриву;  

 непорушеність фауни;  

 природність природних територіальних комплексів. 

Ділянка дикої природи обмежена буферними зонами з боку вулиць 

Замковецької, Мостицької та Білицької. На півдні до ділянки дикої 

природи примикає парк – пам'ятник садово-паркового мистецтва 

«Березовий Гай». 

 

                         Мета і завдання реалізації концепції 

Метою концепції статусу ділянки дикої природи дендрологічного 

парку місцевого значення  «Юннатівський» є: 

 подолання тенденції деградації живої компоненти довкілля; 

 максимальне відтворення первинного стану природних комплексів; 

 екологізація сфер суспільної діяльності, які можуть негативно 

впливати на компоненти біорізноманіття та довкілля; 



 втілення ідеї абсолютної заповідності, спрямованої на вільний 

(спонтанний) розвиток дикої природи при виключенні будь-якої 

свідомої дії з боку людини (свобода дикої природи), її довічне 

зберігання, а також вивчення  екосистем в умовах їхньої 

недоторканності. 

Ця мета досягається шляхом забезпечення максимально повного 

невтручання в природний хід природних процесів і явищ за допомогою 

підтримки суворого режиму охорони природних екосистем ділянки дикої 

природи на території дендрологічного парку місцевого значення  

«Юннатівський». 

Функціонування ділянки дикої природи на території дендрологічного 

парку місцевого значення  «Юннатівський» відповідно до ідеї абсолютної 

заповідності досягається реалізацією головного завдання ділянки дикої 

природи – охорони дикої флори та фауни та природного перебігу 

біологічних процесів, охорони біорізноманіття, екологічного моніторингу 

та природоохоронного просвітництва.  

Обов’язковими умовами для організації ділянки дикої природи є 

сувора охорона, проведення наукових досліджень, відсутність рекреації та 

будь-якої господарської діяльності. 

Основними завданнями концепції є: 

 мінімізація негативного впливу на біорізноманіття; 

 максимальне зміцнення природної основи біорізноманіття;  

 відтворення в природних умовах цінних поновлюваних природних 

ресурсів;  

 формування репрезентативної географічної мережі природних 

територій, що особливо охороняються;  

 проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі 

природничих наук; 

 забезпечення потрібності наукової продукції дослідників 

дендрологічного парку місцевого значення «Юннатівський»;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 розвиток еколого-просвітницької діяльності, виховання екологічно 

освіченого громадянина та формування розуміння населенням 

фундаментальної ролі біорізноманіття в життєдіяльності людини і 

суспільства. 

 

Шляхи та засоби забезпечення функціонування ділянки дикої природи 

дендрологічного парку місцевого значення  «Юннатівський» 

Функціонування ділянки дикої природи передбачає здійснення заходів 

зі збереження об’єктів рослинного і тваринного світу, їх угруповань та 

комплексів, екосистем та структурних елементів екомережі, зокрема: 

 окремих популяцій та видів; 

 рослинних і тваринних угруповань; 

 природних і урбаністичних екосистем. 

Зазначені заходи здійснюватимуться на основі використання 

нормативно-правових, інституційних, науково-експертних, інформаційно-

освітніх та інших засобів. 

Впровадження Концепції статусу ділянки дикої природи 

дендрологічного парку місцевого значення  «Юннатівський» ґрунтується 

на таких принципах: 

1.  Абсолютна заповідность є ідеалом, до якого треба прагнути в 

функціонуванні ділянки дикої природи дендрологічного парку 

місцевого значення «Юннатівський».  

2. Опосередкований вплив людини на ділянку дикої природи (глобальне 

забруднення, теплова дія на атмосферу, випадкове занесення 

інтродуцентів, кислотні дощі тощо) не повинен розглядатися як 

порушення заповідності ділянки дикої природи дендрологічного 

парку місцевого значення  «Юннатівський».  

3. Заповідність поширюється не лише на природні, малозмінені ділянки 

дикої природи, але й на заповідні ділянки, що вже піддалися 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


антропічній  дії, заповідання на яких може розглядатися як відновний 

акт, реанімація природної системи. 

4. Заповідність припускає обмеження до можливого мінімуму вплив на 

природний перебіг природних процесів і явищ в результаті наукових 

досліджень і дій служби охорони дендрологічного парку місцевого 

значення  «Юннатівський».  

5. Основним призначенням ділянки дикої природи дендрологічного 

парку місцевого значення  «Юннатівський» є збереження екосистем і 

спонтанних (природних) процесів, що відбуваються там. При цьому в 

певних випадках необхідно вирішувати проблему консервації 

сучасного стану деяких екосистем шляхом імітації або підтримки того 

режиму природокористування, який став умовою їх виникнення.  

6. Оголошення ділянкою дикої природи означає повну юридичну 

недоторканість цієї території від будь-якого втручання з боку людини 

(презумпція абсолютної заповідності).  

7. Встановлення ділянки дикої природи в межах  дендрологічного парку 

місцевого значення  «Юннатівський» доцільна в будь-яких фізичних 

розмірах. 

8. Альтернативи запропонованому підходу до розв’язання проблеми 

збереження ділянки дикої природи дендрологічного парку місцевого 

значення  «Юннатівський» немає. 

 

                 Очікувані результати реалізації Концепції  

 уникнення безповоротної втрати частини гено-, цено- та 

екофондів, забезпечення підтримання екологічної рівноваги на 

локальному та регіональному рівнях; 

 формування цілісної екомережі, що сприятиме, зокрема, 

відтворенню біогеохімічного кругообігу, зміні меж поширення 

дикорослих рослин і тварин, підвищенню ймовірності виживання 

нечисленних популяцій; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F


 зменшення загрози дегуміфікації та деградації земель; 

 відтворення  деградованих екосистем; 

 сприяння збереженню видів тварин, які перебувають під 

загрозою зникнення. 

 

Фінансове забезпечення 

Фінансове забезпечення Концепції здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

                                     Етапи реалізації Концепції 

Реалізацію Концепції передбачається здійснювати поетапно. 

На першому етапі  (2021 – 2023 рр.) передбачається зупинення 

погіршення стану природних екосистем. До кінця цього етапу має бути 

зупинено процес втрати біорізноманіття на ділянці дикої природи 

дендрологічного парку місцевого значення  «Юннатівський». 

На другому етапі (2023 – 2025 рр.) передбачається  збереження 

біорізноманіття на ділянці дикої природи дендрологічного парку місцевого 

значення  «Юннатівський». 

На третьому етапі  (2025 – 2027 рр.) передбачається здійснення 

заходів щодо відтворення популяцій видів рослин і тварин, їх природних 

угруповань та екосистем.  

На всіх етапах здійснюватиметься ведення «Літопису   природи»  як  

основної  форми  узагальнення наукового дослідження об'єктів природно-

заповідного фонду та проведення екологічного моніторингу.  
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У статті розглянуто перспективи та співпрацю КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» із 

установами природно-заповідного фонду Львівщини. Залучення вихованців до 

природоохоронної, дослідницької та наукової робіт на природно-заповідних 

територіях. Участь учнівської молоді у виїзних еколого-натуралістичних школах, 

екологічних експедиціях, польових практиках, екскурсіях, масових заходах. 

 

Ключові слова: позашкільна освіта, природно-заповідні території, охорона довкілля, 

екологічна культура, освітнє середовище 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» працюючи 

над питанням формування екологічної культури вихованців, намагається 

відповідати сучасним вимогам і стандартам позашкільної освіти та 

працювати на перспективу. У своїй діяльності Центр керується 

принципами гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи та 

активності. 

Свої зусилля колектив закладу спрямовує на реалізацію 

пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної 

роботи, формуванню життєво та соціально значимих компетентностей 

вихованців.  



Педагоги Центру успішно і цілеспрямовано працюють над питанням 

залучення вихованців до природоохоронної, практичної, дослідницької, 

наукової та просвітницької роботи на природно-заповідних територіях. 

Природоохоронні території слугують і освітнім середовищем, і 

ресурсом для формування екологічної культури учнівської молоді області. 

Це своєрідні  sтем-майданчики, для проведення виїзних еколого-

натуралістичних та літніх природничих шкіл, екологічних експедицій, 

польових практик, проходження навчальної практики учнями та 

студентами закладів загальної середньої та вищої освіти, виконання 

дипломних і магістерських, науково-дослідницьких робіт на 

природоохоронну тематику, проведення гурткових занять для вихованців 

ЛОЦЕНТУМ. 

Мета проєкту: підвищення рівня еколого-натуралістичної освіти та 

екологічної свідомості школярів; формування нових екологічно 

спрямованих поглядів на життя; виховання екологічно свідомої молоді із 

стійкою громадянською позицією, яка не байдужа до стану довкілля і 

здатна до розв’язання існуючих екологічних проблем; впровадження 

розробки концептуальних підходів до нового змісту, організаційних форм і 

методів позашкільної освіти і виховання учнів. 

Новизна проєкту: полягає у впровадження компетентнісного підходу до 

організації освітнього процесу; виборі нетрадиційних форм роботи; 

застосуванні інноваційних технологій; пошуково-експериментальній 

роботі на територіях об’єктів ПЗФ Львівщини, за допомогою якої у 

вихованців формується свідоме та відповідальне ставлення до природи 

рідного краю; створенні умов для профільного навчання та допрофесійної 

підготовки юннатів; науковому супроводі дослідницької роботи 

вихованців  учнівських творчих об’єднань.  

Теоретична значущість проєкту: ознайомлення вихованців з 

природоохоронними територіями Львівщини, збереження розмаїття 

природних скарбів . 



Охорона довкілля в Україні має глибокі історичні традиції. Люди 

здавна оберігали цікаві місця: джерела, озера, водоспади, скелі, гаї, долини 

тощо. Дуже важливо берегти багатства природи, турбуватися про чистоту і 

збереження земель, вод, лісів та охороняти рослинний і тваринний світ. 

Від слів «заповідь», тобто дотримання суворих правил, і «заказ» – 

заборона, виникли слова «заповідник» та «заказник», що означають місця, 

де сільськогосподарське і промислове господарювання забороняється 

повністю або на певний час. 

Завдання природно-заповідних установ – зберегти і передати 

прийдешнім поколінням багатства природи. Це завдання особливо 

актуальне для України, територія якої зазнала потужного антропогенного і 

техногенного навантаження, а екологічно необґрунтована господарська 

політика, застарілі технології та обладнання вкрай загострили екологічну 

ситуацію. Саме для збереження розмаїття природних скарбів була створена 

мережа територій та об’єктів ПЗФ Львівщини.  

Оглядаючи територію Львівської області з півночі на південь, зі 

сходу на захід можна побачити, як чергуються типові ландшафти Малого 

Полісся з характерними для них сосновими та сосново-дубовими лісами. 

До нього прилягає Розточчя, де проходить вододіл між басейнами 

Балтійського та Чорного морів і тому лісові масиви мають тут важливе 

водо-регулююче значення. Далі розташоване Опілля, яке було колись 

багатою житницею княжого Львова. Південніше простягається горбисте 

Передкарпаття з високо продуктивними грабово-дубовими, буковими, 

ялицево-буковими та ялицево-дубовими лісами. За ними починаються 

мальовничі Сколівські Бескиди з найвищою на Львівщині вершиною 

Пікуй, висота якої 1405 м. н. р. м. 

Знайомлячись із давньою природою згаданих фізико-географічних 

районів, кожна людина сприймає її по своєму. Лісівники, наприклад, 

насамперед оцінюють лісосировинні ресурси, що мають вагоме економічне 



значення, агрономи – родючість полів і трав`янистих лук, мисливці – стан 

популяцій диких звірів та птахів. 

Але ми не завжди усвідомлюємо, в яких складних і нерозривних 

природних взаємозв`язках знаходяться компоненти екосистем і наскільки 

вони вразливі до нерозумного втручання у їхній зрівноважений стан, який 

формувався століттями і порушення якого може стати причиною 

виникнення різних небезпечних явищ у довкіллі. 

Використовуючи природні ресурси, не всі замислюються й над тим, 

що здоров’я людини в різних аспектах безпосередньо пов’язане з 

природним середовищем і що природа – першоджерело не лише всіх 

матеріальних благ, а й духовної та естетичної насолоди. Тому охорона 

природи – це охорона життєвого середовища людини. Відповідно, ці 

питання повинні розглядатися комплексно в еколого-економічному, 

соціальному, культурному, освітньому і навіть моральному аспектах. Адже 

розвиток продуктивних сил та покращення добробуту народу неможливі 

без раціонального використання, відтворення і збагачення природних 

ресурсів. 

Ландшафтне та природно-географічне різноманіття Львівської 

області зумовило створення на її території значної кількості об’єктів ПЗФ. 

На території Львівської області функціонує 398 об’єктів ПЗФ загальною 

площею 180194, 87 тис. га, 29 заповідних об’єктів області мають 

загальнодержавне та 369 об’єктів -  місцеве значення.  

 

Структура природно-заповідного фонду Львівщини станом 

на 02.01.2021 

Категорії територій та 

об'єктів ПЗФ 

Кількість, 

шт. 

Площа, га 

Природні заповідники 1 2084,50 

Національні природні парки 5 79587,52 

Заказники загальнодержавного значення 10 3322,99 



Пам'ятки природи загальнодержавного значення 2 592,80 

Ботанічні сади загальнодержавного значення 2 41,20 

Дендрологічні парки загальнодержавного значення 2 64,00 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення 

7 169,76 

Разом об’єктів ПЗФ загальнодержавного 

значення 

29 85862,77 

Регіональні ландшафтні парки 5 56540,68 

Ландшафтні заказники 28 16503,12 

Ботанічні заказники 5 106,50 

Лісові заказники 27 10610,87 

Ентомологічний заказник 1 0,50 

Загальнозоологічні заказники 2 3724,00 

Орнітологічні заказники 2 836,00 

Гідрологічний заказник 1 53,70 

Разом заказників місцевого значення 66 31834,69 

Заповідні урочища 37 2823,30 

Ботанічний сад 1 1,5 

Дендрологічні парки 3 3,44 

Зоологічні парки 1 5,9 

Парки-пам’тки садово-паркового мистецтва 60 775,98 

Комплексні пам’ятки природи  19 1753,560 

Ботанічні пам’ятки 121 285,52 

Гідрологічні пам’ятки 34 11,64 

Геологічні пам’ятки 19 190,6 

Пралісові пам’ятки 4 105,2 

Разом пам’яток природи 197 2346,59 

Разом  ПЗФ місцевого значення 369 94332,09 

ВСЬОГО територій та обєктів ПЗФ: 398 180194,87 



 

Найбільшу площу в структурі ПЗФ області займають національні 

природні парки: «Сколівські Бескиди», Яворівський і «Північне Поділля» – 

загалом 58,4 тис. га. 

 

 

 

Основні засади організації екологічної освіти 

на базі об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області 

 

Найбільш інформативними та доступними об’єктами ПЗФ, де можна 

реалізувати завдання екологічної освіти і виховання, є національні 

природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники і частково 

заповідники, які є об’єктами полі-функціонального призначення, і 

передбачають виконання таких функцій як охорона і збереження 

природних комплексів, урегульоване господарювання та використання 

природних ресурсів. 

Еколого-освітня робота на природоохоронних територіях 

орієнтована, насамперед, на поглиблення та доповнення базових загально-

природничих та екологічних знань учнівської молоді і різних груп 

населення, ознайомлення їх з місцевим біо- та ландшафтним 

різноманіттям, а також формування загальної екологічної культури.  

Національні природні парки та заповідники мають необхідну 

інфраструктуру для успішного проведення еколого-просвітницьких 

заходів, зокрема, еколого-освітні центри забезпечені науковими кадрами, 

володіють відповідними методиками, приладами і матеріалами для 

проведення  досліджень у природі але, насамперед, тут збережені природні 

комплекси. 

Еколого-освітня діяльність у національних природних парках і 

заповідниках повинна здійснюватись з урахуванням наступних принципів: 



збереження природних комплексів та їх компонентів; професійне 

забезпечення еколого-освітньої роботи; соціальна спрямованість еколого-

освітньої діяльності; повнота використання еколого-освітнього потенціалу; 

доповнюючий характер екологічної освіти та виховання.  

 

Виїзні форми екологічної освіти 

Одним з основних завдань сучасної позашкільної еколого-

натуралістичної освіти є формування в дітей та учнівської молоді цілісної 

екологічної свідомості на основі засвоєння системи інтегрованих знань про 

природу. Вирішенню цього завдання сприяє організація виїзних еколого-

натуралістичних та літніх природничих шкіл, екологічних експедицій, 

польових практик, які проводяться на природоохоронних територіях, 

своєрідних  sтем-майданчиках, що  передбачають безпосередні контакти і 

взаємодію з об’єктами живої природи, а також їх порівняння з 

біоценозами, які оберігаються на заповідних територіях, забезпечують 

комплексний міждисциплінарний підхід до навчання та дозволяють 

кожному суб'єкту навчання стати активним учасником, а не пасивним 

спостерігачем. 

Педагогічний колектив КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (ЛОЦЕНТУМ) має 

великий досвід в організації виїзних форм навчання. Перша екологічна 

експедиція «Рожанка» у мальовничі Українські Карпати відбулася у 1996 

році.  

Впродовж останніх п’яти років (окрім 2020 року) на базі НПП 

«Сколівські Бескиди» працювала виїзна обласна еколого-натуралістична 

школа «Сколівські Бескиди», а в межах Міжнародного біосферного 

резервату «Розточчя» на базі Західно-української орнітологічної станції 

«Avosetta» і орнітологічного заказника «Чолгинський» - виїзна обласна 

літня природнича школа «Розточчя» (за напрямами: зоологічний, 

ботанічний, екологічний, краєзнавчий).  



Виїзна обласна еколого-натуралістична школа  

«Сколівські Бескиди» 

Метою та основними завданнями  діяльності Школи є підтримка 

обдарованої та здібної учнівської молоді, створення умов для її самоосвіти 

й саморозвитку; залучення учнів до поглибленого вивчення природничих 

наук і науково-дослідницької діяльності; оволодіння учнями сучасними 

методиками та формами організації й проведення самостійних досліджень 

у природі; ознайомлення з місцевим біорізноманіттям, поглиблення та 

доповнення базових загально-природничих і екологічних знань; 

формування поняття цілісної картини світу, екологічного світогляду, 

виховання екологічної культури учнівської молоді, відповідальності за 

збереження довкілля; здійснення професійної орієнтації учнів; пропаганда 

та популяризація наукових знань. 

До роботи в Школі крім педагогів ЛОЦЕНТУМ залучаються наукові 

співробітники НПП «Сколівські Бескиди», інституту екології Карпат НАН 

України та працівники ДП «Сколівське лісове господарство». 

Програмою роботи Школи передбачено проведення комплексних 

наукових досліджень рослинного і тваринного світу за темами: «Життєві 

форми та екологічні групи рослин НПП «Сколівські Бескиди»; «Вивчення 

рослинності верхових боліт на прикладі болота «Журавлине»; «Екологія 

ялинових лісів та їх фітоценозів»; «Місце грибів у лісовому біоценозі»; 

«Рослини Карпат, занесені до Червоної книги України»; «Біоіндикація 

якості води НПП «Сколівські Бескиди»; «Біорізноманітність комах 

природних екосистем»; «Дослідження орнітофауни лісових екосистем»; 

«Водні безхребетні р. Кам’янка та озера «Журавлине»; «Будова та екологія 

личинок одноденок, бабок та волохокрильців»; «Основні фонові види 

птахів. Визначення птахів за голосами»; «Основні методи обліку кажанів. 

Акустичний моніторинг кажанів з використанням бет-детекторів». 

Найбільш цікавими для юних натуралістів є практичні заняття, які 

проводяться безпосередньо у природі: відбір проб бентосу на р. Кам’янка, 



оз. Журавлине; дослідження гідробіонтів на мілководних узбережжях та 

перекатах річок Опір та Кам’янка; опис різноманітних параметрів водойм 

(характер дна і берегу, берегова і водяна рослинність, температура, рН, 

антропогенний вплив, течія тощо); спостереження за птахами та 

визначення їх видового різноманіття за голосами; інвентаризація і 

паспортизація комплексів мурашників, складання схеми їх розміщення на 

території НПП. Учасники Школи виявили місце зростання деяких видів 

рідкісних рослин: цибулька ведмежа, любка дволиста, тирлич роздільний, 

відкасник татарниколистий, дзвоники чорніючі. Тирлич роздільний 

вважався зниклим у цій місцевості, тому вивчення популяцій цієї рослини 

є об’єктом подальших досліджень юннатів.  

Виконують школярі й практичні завдання з покращення стану 

довкілля (очистка русел річок від паводкових залишків сміття; прибирання 

берегів водойм від побутового сміття; ремонт та облаштування 

майданчиків для відпочинку туристів; благоустрій джерел), проводять 

бесіди з відпочиваючими про необхідність збереження довкілля в чистоті. 

Всі ці роботи виконуються під керівництвом працівників НПП та 

педпрацівників ЛОЦЕНТУМ, із суворим дотриманням правил техніки 

безпеки. 

Крім цього, учасники школи проводять одноденні експедиції до 

цікавих в історичному та природничому плані об’єктів регіону: водоспаду 

на р. Кам’янка, гори Захар Беркут та на хребет гори Парашка; проходять 

екологічними маршрутами НПП «Сколівські Бескиди», пізнавальною 

лісівничою стежкою ДП «Сколівське лісове господарство», знайомляться з 

реліктовими деревами парку, який розташований  на території школи-

інтернату в м. Сколе, відвідують музей природи НПП «Сколівські 

Бескиди». 

Виїзна обласна літня природнича школа «Розточчя» 

Історія орнітологічної станції «AVOSETTA» бере свій початок від 

серпня 1995 року, коли орнітологи Західного відділення Українського 



орнітологічного товариства та орнітологи польської робочої групи по 

водно-болотних птахах “KULING”, поєднавши свої зусилля, організували 

перший на заході України пункт з дослідження міграцій птахів. Свою 

назву станція отримала від латинської назви кулика чоботаря Recurvirostra 

avosetta, гніздування якого, на той час, вперше за останні сто років, було 

виявлено на території західної України. 

У 1997 році рішенням Львівської обласної Ради з метою збереження та 

охорони рідкісних видів птахів, внесених до Червоної книги України, які 

зосереджуються у заказнику в період міграції, збереження унікального 

місця проживання та розмноження рідкісних для регіону видів птахів 

створено орнітологічний заказник «Чолгинський» площею 820 га. 

ЛОЦЕНТУМ на базі Західно-української орнітологічної станції 

«Avosetta» проводив виїзну обласну літню природничу школу «Розточчя» 

для вихованців профільних гуртків та переможців всеукраїнських і 

обласних масових еколого-натуралістичних заходів.  

Впродовж 10-15 днів юннати разом з науковцями-орнітологами та 

студентами біологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка досліджували 

особливості міграції птахів у регіоні; вчились визначати птахів їх вид, вік, 

стать, вибирати їх із сіток та пасток, проводити їхнє кільцювання, робити 

морфометричні проміри. Школярі брали активну участь у безпосередній 

охороні міграційних скупчень перелітних птахів. Окрім вивчення птахів 

учасники Школи прибирали  територію заказника, проводили бесіди з 

мешканцями навколишніх населених пунктів про необхідність збереження 

довкілля.  

Щоб у майбутньому не втратити того прекрасного, що створено 

природою, важливо сьогодні прищепити дітям не тільки любов до неї, а й 

навчити бережливого ставлення до довкілля.      

Система позашкільної еколого-натуралістичної освіти має 

унікальний потенціал для розвитку творчих здібностей дитини. Гнучкість, 

мобільність, відкритість системи дає можливість швидко реагувати на 



освітні запити суспільства, створювати творче середовище розвитку, 

формувати загальнолюдські цінності засобами еколого-натуралістичного 

виховання. 

Спільно з еколого-освітніми центрами установ ПЗФ Львівської 

області КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» щорічно успішно проводить більше 20 

еколого-натуралістичних масових заходів для школярів області, зокрема 

«День Землі», «День юного натураліста», «День зустрічі птахів»,   

«Годівничка», «Первоцвіти просять захисту», «Новорічна композиція», 

«Птах року», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Посади дерево»,  «Прибери 

планету» тощо. 

На базі установ ПЗФ успішно працюють гуртки ЛОЦЕНТУМ 

еколого-натуралістичного спрямування: «Юні охоронці природи», «Юні 

лісівники», «Біологія людини», «Людина і довкілля», «Природа, фантазія, 

творчість». Більшість занять гуртків проводяться в природних умовах, 

зокрема на екологічних стежках та науково-пізнавальних маршрутах, які 

репрезентують основні природничі та сакральні пам’ятки краю і є 

найбільш привабливими для ведення наукової та дослідницької робіт 

школярів.  

За завданням та під керівництвом науковців природоохоронних 

установ юннатами була проведена дослідницька робота за наступними 

темами: «Вікові дерева на Валах Бродівських - пам’ятати і зберегти! (НПП 

«Північне Поділля»); «Віковий дуб Богдана Хмельницького - ботанічна 

пам’ятка природи»; «Рідкісні представники флори і фауни НПП «Північне 

Поділля»; «Дослідження рослин ботанічного заказника 

загальнодержавного значення «Лешнівський»; «Видова різноманітність 

флори лісу околиць с.Деревня Жовківського району» (РЛП «Равське 

Розточчя»); «Кам’яне диво – символ селища Підкамінь» (пам'ятка 

археології і природи місцевого значення); «Збереження червонокнижних 

рослин шляхом відновлення водного режиму ботанічного заказника 

«Кемпа». 



Спостерігаючи та вивчаючи навколишній світ, у юннатів формується 

усвідомлення єдності людини і природи, живого і неживого не через 

абстрактні поняття, а через живе сприйняття навколишнього середовища. 

У процесі навчання і виховання у школярів формується особиста 

відповідальність за стан охорони природи, відроджується традиційно 

мудре ставлення українського народу до навколишнього світу. 
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В статье рассмотрены перспективы и сотрудничество КУ ЛОС «ЛОЦЕНТУМ» с 

учреждениями природно-заповедного фонда Львовщины. Привлечение воспитанников к 

природоохранной, исследовательской и научной работе на природно-заповедных 

территориях. Участие учащейся молодежи в выездных эколого-натуралистических и 

летних биологической школах, экологических экспедициях, полевых практиках, 

экскурсиях, массовых мероприятиях. 

Ключевые слова: внешкольное образование, природно-заповедные территории, охрана 

окружающей среды, образовательная среда, экологическая культура.  
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The article considers the prospects and cooperation of MUNICIPAL INSTITUTION OF 

L’VIV REGIONAL COUNCIL «L’VIV REGIONAL CENTER OF ECOLOGICAL AND 

NATURALISTIC CREATIVITY OF STUDENT YOUTH» with L’viv region nature reserve 

institutions. Involvement of pupils in nature protection, research and scientific works in 

nature reserves. Participation of student youth in Field Ecological-naturalistic and Summer 

Natural Schools, ecological expeditions, field practices, excursions, mass events. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ҐРУНТІВ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ 
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Анотація. Наведено результати багаторічних досліджень і 

узагальнено сучасний стан родючості земель сільськогосподарського 

призначення Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 

Проаналізовано динаміку забезпечення ґрунтів основними 

макроелементами та надані рекомендації щодо подальшого  призупинення 

їх деградації, а також відновлення родючості.  

Ключові слова: ґрунт, родючість, макроелементи, рухомі сполуки, 

азот, фосфор, калій. 
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Вступ. Ґрунтовий покрив та його родючість – це головні чинники, 

що забезпечують високопродуктивне та успішне функціювання 

агрохімічних виробничих систем. Неможливо прагнути до сталого 

розвитку землеробства без глибоких знань про ґрунти, цього безцінного 

дару природи, який є основою життя усього живого на суходолі планети. 

Господарська діяльність людини – домінуючий фактор у 

трансформації ґрунтів. Тому найважливішою умовою збереження 

біосфери, рослинного покриву і високої урожайності 

сільськогосподарських культур  є постійна турбота про ґрунти, їх хімічний 

склад, вміст гумусу, структуру. 

Постановка проблеми. Стан ґрунтового покриву 

сільськогосподарських угідь є головним джерелом, який забезпечує сталий 

розвиток держави. До 1990 р питання охорони родючості ґрунтів були 

пріоритетними та мали державну підтримку. У цей період 

сільськогосподарські товаровиробники виконували практично весь 

комплекс заходів, спрямованих на охорону та відтворення родючості 

ґрунтів і щороку їх обсяг нагромаджувався. Відповідно до проведених 

досліджень (агрохімічного обстеження ґрунтів) державними проектно-

технологічними центрами охорони родючості ґрунтів і якості продукції ДУ 

«Держґрунтохорона» встановлено, що в період інтенсивної хімізації 

землеробства (з 1965 р) у ґрунтах підвищувався вміст фосфору і калію [1]. 

Однак з 1990 року у сільському господарстві почалася криза, а саме 

зменшується врожайність сільськогосподарських культур, скоротилося 

поголів’я худоби, різко знизилися обсяги внесення мінеральних та 

органічних добрив, заходів з хімічної меліорації. Це призвело до зниження 

родючості ґрунтів [1, 2, 3], а саме динаміка змін якісних показників ґрунтів 

свідчить про стійку тенденцію до погіршення загальної екологічної 

ситуації, що відображається у зменшенні вмісту і запасів гумусу, 

безповоротному втрачанні поживних речовин, підкисленні реакції 

ґрунтового розчину. У зв’язку з можливою відміною мораторію на продаж 



сільськогосподарських земель вкрай важливим є отримання об’єктивної 

інформації щодо їх агрохімічного стану та розробка об’єктивних підходів 

до визначення їх вартості, в тому числі оцінки вартості поживних 

елементів у ґрунтах.  

В ході досліджень було встановлено вміст основних поживних 

речовин у ґрунтах на основі аналізу даних Х та ХІ туру агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення. 

У зв’язку з інтенсивним веденням сільського господарства 

залишається відкрите питання забезпеченості ґрунту макроелементами. 

Наслідком цієї інтенсивності є накопичення, або втрата гумусу (основного 

елементу родючості). У районах інтенсивного землеробства трансформація 

ґрунтів стала не лише відповідати інтенсивності природного 

ґрунтоутворювального процесу, а й набагато його перевищувати. Для 

точної оцінки подібних перетворень і здійснення спрямованого 

регулювання ґрунтових процесів виникла потреба в організації 

систематичних спостережень за ними, тобто в організації служби 

моніторингу.  

У даний час єдиною державною організацією, що веде регулярні 

моніторингові спостереження за станом родючості ґрунтів, є ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів» – в областях філії ДУ «Держґрунтохорона», які 

виконують роботи з агрохімічної паспортизації земель (циклічність – раз у 

п’ять років).  У Хмельницькій філії ДУ «Держґрунтохорона» нагромадився 

значний матеріал стосовно агрохімічної характеристики двадцяти 

сантиметрового (орного шару) ґрунтового покриву сільськогосподарських 

угідь області. 

Мета досліджень вивчити якісній стан ґрунтового покриву 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області за останні два тури 

агрохімічного обстеження (Х – 2009-2013 рр. і ХІ – 2014-2018 роки). 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводилися 

атестованою спеціалізованою аналітичною випробувальною лабораторією, 



оснащеною сучасними засобами вимірювальної техніки, випробувальним 

обладнанням, а також висококваліфікованими фахівцями, атестованими з 

правом пробопідготовки та виконання вимірювань.  

Матеріалом для проведення досліджень були зразки ґрунту, що 

відбиралися спеціалістами Хмельницької філії ДУ «Держґрунтохорона» на 

території сільськогосподарських формувань області у відповідності до 

загальноприйнятих методик ДСТУ 4287:2004 Якість грунту.  Відбирання 

проб [4,5,6] 

Хіміко-аналітичні дослідження виконувалися згідно з офіційно 

затвердженими методиками. ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих 

сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова. ДСТУ 

7863:2015 Якість ґрунту. Визначення легкогідролізованого азоту методом 

Корнфілда [4].  

Результати досліджень. У зв’язку з інтенсивним веденням 

сільського господарства залишається відкрите питання забезпеченості 

ґрунту макроелементами. 

Ґрунти України досить добре вивчено, але це не стало на заваді 

інтенсивного розвитку процесів їх деградації. Біля третини орної території 

еродована, втрачено біля 20 % органічної речовини, майже вся орна земля 

в підорному шарі ущільнена, помітно знижуються запаси поживних форм 

фосфору і особливо калію, численні негаразди спостерігаються на 

меліорованих землях [1]. 

Основними макроелементами живлення рослин виступають - азот, 

фосфор, калій. Вони, зазвичай, входять в більш складні молекули, що є 

"будівельним матеріалом" для тканин і органів самої рослини, саме в них 

рослини відчувають найбільшу потребу та саме їх найкраще 

засвоюють. 

Сучасний ґрунтовий покрив Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області сформувався під впливом ґрунтотворних порід, 

рельєфу, клімату, рослинного покриву та господарської діяльності людина. 



Найбільшу площу займають лісостепові опідзолені ґрунти, які об'єднують 

такі підтипи: ясно-сірі і сірі лісові, темно-сірі і чорноземи опідзолені. 

В розрізі обстежених земель ґрунтовий покрив Кам’янець-

Подільського району представлений такими ґрунтами: темно-сірі 

опідзолені і чорноземи опідзолені займають площу 19,5 тис. га (33,4 %); 

чорноземи типові малогумусні – 19,5 тис. га (31,0 %); світло-сірі і сірі 

опідзолені – 17,6 тис. га (28,6 %). Інші– 4,6 тис. га (7,0 %). 

Щоб успішно та ефективно використовувати ґрунт необхідно 

контролювати основні його показники родючості  

Основні показники забезпеченості макроелементами наведено в 

таблиці 1 

Таблиця 1 

Динаміка забезпеченості ґрунтів макроелементами Кам’янець-

Подільського району (2009-2018 р.р.)  
Тур 

  

Площа 

обстеження 

тис. га. 

Дуже 

низький 

Низький Середній Підвищений Високий Дуже 

високий 

тис. 

га. 

% тис. 

га. 

% тис. 

га. 

% тис. га. % тис. 

га. 

% тис. 

га. 

% 

Вміст азоту що легко гідролізується 

Х 53,4 21,8 40,8 31,6 59,2 - - - - - - - - 

ХІ 62,6 43,4 53,4 18,8 46,0 0,2 0,3 0,2 0,3 - - - - 

Вміст рухомих сполук фосфору 

Х 53,4 0,8 1,5 8,9 16,7 19,1 35,8 16,6 31,1 5,3 9,9 2,7 5,0 

ХІ 62,6 0,8 1,3 9,0 14,4 31,0 49,5 15,9 25,4 4,5 7,2 1,4 2,2 

Вміст рухомих сполук калію 

Х 53,4 - - - - 2,3 4,3 14,3 26,8 23,7 44,4 13,1 24,8 

ХІ 62,6 - - 0,1 0,2 5,0 8,0 24,3 38,8 26,4 42,1 6,8 10,9 
 

З даних таблиці 1 видно, що землі досліджуваного району мало 

забезпечені азотом і знаходиться на дуже низькому та низькому рівні. 

Проте прослідковується позитивна тенденція до збільшення азоту, що 

легко гідролізується (ХІ) 0,4 тис. га до середнього та підвищеного рівня, 

що не спостерігалося у попередньому турі. Вміст фосфору в ґрунтах (71 %) 

досліджуваних земель району знаходяться на середньому та підвищеному 

рівні.  Кардинально інша ситуація із вмістом рухомих сполук калію, в 

середньому (76,1%) земель Кам’янець-Подільського району з підвищеним і 

високим рівнем цього важливого для рослин елементу.  



Висновок: Обстежені ґрунти Кам’янець-Подільського району за 

вмістом азоту знаходяться на дуже низькому рівні, цей показник становив 

48,8 % у Х турі та 53,4% в ХІ-му. Вміст фосфору середній 35,8 % у Х турі 

та 49,5% у ХІ. Вміст калію підвищений 26,8 % у Х турі та 38,8% у ХІ.  
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Аннотация. Приведены результаты многолетних исследований и обобщенно 

современное состояние плодородия земель сельскохозяйственного назначения Каменец-

Подольского района Хмельницкой области. Проанализирована динамика обеспечения 

почв основными макроэлементами и даны рекомендации по дальнейшему 

приостановлении их деградации, а также восстановление плодородия. 

Ключевые слова: почва, плодородие, макроэлементы, подвижные соединения, азот, 

фосфор, калий. 

 

CURRENT SITUATION AND DYNAMICS OF SOIL SUPPORT OF KAMYANETS-

PODILSKY DISTRICT WITH MACROELEMENTS 

OM Troyanovska, VM Prokopenko 

Khmelnytsky branch of the State Soil Protection State Institution 
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Abstract. The results of many years of research are given and the current state of fertility of 

agricultural lands of Kamyanets-Podilsky district of Khmelnytsky region is generalized. The 

dynamics of providing soils with basic macronutrients is analyzed and recommendations are 

given for further suspension of their degradation, as well as restoration of fertility.  

Key words: soil, fertility, macroelements, mobile compounds, nitrogen, phosphorus, 

potassium. 
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Вступ 

 

Навчальний посібник містить відомості про сучасний стан 

макросистематики, актуальні проблеми фундаментальних напрямків 

біологічної науки – біорізноманіття, систематики, філогенетики, 

фауністики, біогеографії, еволюції фауни. Висвітлено значення 

фундаментальних теоретичних досліджень для збереження біорізноманіття 

екосистем і збагачення фауни новими видами. Розглянуті методичні 

засоби, що використовуються при вивченні фаун; системи понять і 

термінів порівняльної фауністики. 

Навчальний посібник складається з п’яти розділів. У першому 

розділі охарактеризовані проблеми становлення, принципи побудови й 

сучасний стан макросистеми органічного світу; розглянуті основні закони 

філогенії тварин. У другому висвітлені загальні закономірності поширення 

тварин на Землі та природно-історичні аспекти фауністики. Третій розділ 

присвячений питанням класифікації та районування угруповань організмів; 

розглянуті основні природні екосистеми світу (біомні екосистеми); 

охарактеризовано біоту зоогеографічних царств, підцарств, областей. У 

четвертому містяться відомості щодо сучасних теоретичних уявлень про 

біологічне різноманіття та методи його оцінки; описаний алгоритм 

порівняльного аналізу фауністичних комплексів; проаналізована роль 

фондових музейних колекцій у збереженні біорізноманіття; наведений 

перелік найвідоміших музеїв України щодо фауністичних зібрань. П’ятий 

розділ присвячений зоологічній систематиці та номенклатурі. 

Видання розраховане на вихованців секцій «Індивідуальна робота 

еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми», «Зоологія», 

«Ботаніка» очно-заочної біологічної школи; воно може також бути 

корисним для учителів біології, природознавства та керівників 

позашкільних гуртків біологічного напряму. 

  



  

 

Розділ 1 Досягнення і проблеми систематики і 

філогенетики 

 

Проблеми становлення, принципи побудови й сучасний стан 

макросистеми органічного світу 

 

Основні закони філогенії тваринного світу 

 

 

  



Проблеми становлення, принципи побудови й сучасний стан 

макросистеми органічного світу 

У сучасній мегатаксономії визнається, що створити єдину систему, 

яка б об’єднувала всі відомості про живі організми, неможливо, оскільки в 

будь-якому випадку одні ознаки обираються як визначальні, а іншими 

доводиться нехтувати задля досягнення цілісності та несперечливості 

класифікації. Жорсткі багаторічні дискусії щодо значущості ознак 

призвели до того, що на початку 1990-х років група дослідників з різних 

країн (Barr, 1992, Кусакін, 1995 та ін.) сформулювала постулат, згідно 

якого органічний світ потрібно одночасно описувати кількома різними 

системами, після чого почалося розділення колись єдиної класифікації 

живого. Традиційні гібридні системи, які містили максимально велику 

кількість параметрів, почали розпадатися на декілька самостійних, 

спеціальних систем. Цей процес триває й нині, але вже намітилися обриси  

двох найважливіших незалежних систем органічного світу – системи 

спорідненості – філеми та системи подібності – екоморфеми. Згідно 

визначення Вага (1952), філема – це система органічного світу, яка 

розподіляє організми у відповідності до родинних зв’язків між ними. 

Екоморфема (за визначенням Кусакіна, 1995) – це система органічного 

світу, що розподіляє організми у відповідності до їх морфо-фізіологічної 

подібності. 

Класичні (додарвінівські) системи 

Перша класифікація живого, що базувалася на побутових 

спостереженнях, як відомо, отримала наукове оформлення у працях 

Аристотеля (4 ст. до н.е.) та без істотних змін існувала понад 2000 років. 

Згідно неї, 2 основні сходинки „драбини істот”, що вела від примітивних 

форм до більш досконалих, утворювали рослини і тварини, а третю, 

вершинну, посідала людина. Карл Лінней дав класифікації Аристотеля 

наступний розвиток та більш глибоке обґрунтування: рослини і тварини 

набули офіційного таксономічного статусу царств, а „драбина істот” була 



перебудована (в її основу Лінней поклав царство Мінералів, вище – 

Рослин, а відтак – Тварин, до якого відніс і людину). Лінней ввів у науку 

поняття про штучні (побудовані на основі єдиної, довільно обраної ознаки) 

та природні (засновані на комплексі сутнісних, значущих ознак) системи, 

започаткувавши, таким чином, сутнісний підхід до систематики, згідно 

якого в один таксон поєднуються організми з однаковою будовою (поняття 

однаковості задає діагноз). За Ліннеєм, діагноз не є суттю виду, а лише 

способом відрізняти один вид від іншого („Не ознаки задають рід, але рід 

задає ознаки”). На сучасному етапі ліннеєвський підхід до поняття 

штучності чи природності системи застарів, оскільки філогенетичні 

класифікації, природність яких безсумнівна, будуються на основі єдиної 

ознаки – ступені спорідненості, отже, за Ліннеєм, є штучними. 

Незважаючи на креаціоністські погляди Ліннея, його система носила 

виразні ознаки еволюційності, оскільки у „драбині істот” 

прослідковувалася напрямленість від примітивних форм до прогресивних, 

динаміка поступового ускладнення організмів. Тому Жан-Батіст Ламарк 

використав саме цю систему, лише незначно перебудувавши її та увівши 

замість „драбини істот” гілки одного еволюційного дерева. 

Визначення критеріїв для розділення царств (надзвичайно важливе в 

рамках типологічної систематики) виявилось дуже складною задачею. 

Найбільш виразною ознакою здавалася рухливість, очевидним був також 

необмежений ріст рослин, нарешті, нерухомі рослини розповсюджувалися 

у неактивному стані, що здавалося нехарактерним для тварин. У 1845 р. А. 

Зібольд запропонував використовувати ще 2 критерії: тип живлення та 

спосіб всмоктування речовин і, таким чином, в середині 19 століття 

характеристики двох царств природи набули завершеного вигляду 

(табл.1.1): 

Таблиця 1.1 

Царства природи в наукових уявленнях першої половини 19 століття  

Ознака Царство 



Рослини Тварини 

Рухливість нерухомі рухливі 

Система росту відкрита закрита 

розповсюдження пасивне (за допомогою 

пропагул: спор та насіння) 
активне (у зрілому стані) 

Тип живлення 
автотрофне (джерело 

вуглецю – СО2 

гетеротрофне (джерело 

вуглецю – чужорідні 
органічні речовини 

Тип поглинання осмотрофне 
(всмоктування поверхнею 

тіла) 

фаготрофне (заковтування 

у внутрішню порожнину) 

Майже одразу ця система почала „давати збої”, оскільки було 

відкрито сотні видів (переважно, нижчих організмів), які „не вписувалися” 

у запропоновану макросистему. Виявилося, що відкрита система росту 

відсутня у тисяч видів „нижчих рослин” – одноклітинних та ценобіальних 

водоростей; поширення у неактивному стані характерне численним групам 

тварин та є рідкісним у тих самих водоростей; нарешті, стали відомі форми 

зі змішаним живленням (рослинні джгутиконосці) та рослини – 

гетеротрофи (повитиця, Петрів хрест, вовчок тощо). Одночасне 

використання критеріїв рухливості та живлення також призводило до 

проблем із невизначеністю систематичного положення рослинних 

джгутиконосців та грибів (що призвело до виокремлення грибів у 

самостійне царство). Незважаючи на ці реформи, в середині 19 століття 

виникла перша криза у мегатаксономії, яку було подолано появою 

філогенетичної систематики. 

Історія становлення філеми 

Історію становлення філеми зручно поділити на 3 етапи: морфо-

фізіологічний (1860-1970-ті рр.), цитологічний (1960-1980-ті рр.) та 

генетико-цитологічний (1980-2000-ні рр.). 

Концепцію еволюційної таксономії запропонував Ернст Геккель 

через декілька років після публікації „Походження видів…” Ч. Дарвіна, 

запропонувавши нове трактування поняття природної системи як такої, яка 

відображає хід еволюції. Одразу ж було розв’язано проблему нижчих 

організмів, що не вписувалися в макросистему: їх у 1860 р. Дж. Хогг 



запропонував виокремити у царство Protoctista, до якого, згідно діагнозу 

(одноклітинні та багатоклітинні з не диференційованим на тканини тілом), 

увійшли найпростіші, водорості, гриби та бактерії, своєрідність яких не 

була ще до кінця відомою. У 1866 р. Геккель розвинув цю систему, 

запропонувавши царство Protista, в яке об’єднав лише одноклітинні та 

колоніальні організми. Ця ідея не отримала наступного розвитку та на 

початку 20 ст. була практично забутою; до неї повернулися лише у 1938 р., 

коли Дж. Копланд запропонував систему, в якій царство Protista (більш 

подібне на Protoctista Хогга) включало нижчі організми окрім прокаріот 

(Monera), яких ще у 1925 р. Хаттон виокремив у самостійне царство. Від 

цього часу філема органічного світу почала бурхливо розвиватися. У 1959 

р. Р.Х. Уїттекер розвинув концепцію Копланда, запропонувавши систему з 

5-ти царств, для побудови якої використав наступні діагностичні 

параметри (табл. 1.2). Цю систему Уїттекер вважав такою, що описує хід 

філогенезу, але публікації, що показали істотні відмінності між 

ооміцетами, слизовиками та іншими грибами, а також між червоними, 

бурими та зеленими водоростями змусили вченого у 1969 р. визнати 

виділені ним царства поліфілетичними. 

Таблиця 1.2 

Основні ознаки царств у системі Уїттекера 

Царства 

Monera Protista Plantae Fungi Animalia 

прокаріоти еукаріоти 

змішані та нестабільні типи 
живлення й екологічної орієнтації 

осмотрофи фаготрофи 

автотрофи гетеротрофи 

продуценти редуценти консументи 

одно- чи багатоклітинні; 

тканини відсутні 

багатоклітинні; 

розвинені справжні тканини 

 

Розв’язання проблеми запропонувала Л. Маргеліс у низці робіт 1971-

1983 рр., повернувшись до ідеї створення царства Protoctista у складі 

джгутикових грибів, водоростей (включаючи зелені, бурі та червоні) та 

найпростіших. При такому трактуванні з царств тварин, рослин та грибів 



вилучалися філогенетично далекі групи, внаслідок чого вони набули 

монофілетичності та природності. Система набула значної популярності, 

проте швидко виявилися її недоліки (насамперед, включення до Protoctista 

хітридіоміцетів, споріднених до вищих грибів, комірцевих джгутикових, 

близьких до багатоклітинних тварин, та зелених водоростей – 

безпосередніх предків судинних рослин). Проблема полягала у тому, що за 

рівнем організації згадані групи були типовими Protoctista! Окрім того, 

„строкатість” царства Protoctista призводила до того, що єдиним коректним 

його діагнозом було „усі еукаріоти, що не ввійшли до 3-х інших царств”. 

В середині 1970-х років стало зрозумілим, що архебактерії, у 

відповідності до результатів їх комплексних досліджень, повинні мати 

самостійний статус в макросистемі, отже, звичний поділ клітинних 

організмів на про- та еукаріот вимагав перегляду. Отже, реформа 

макросистеми Уїттекера та Маргеліс не мала успіху і в систематиці вищих 

таксонів у другій половині 20 ст. запанувала глибока криза, і вже не сама 

система, а принципи її побудови вимагали реформування. 

У 1960-х роках, із розвитком цитологічних досліджень, стало 

зрозумілим, що вибір критеріїв, які морфофізіологічна філема запозичила 

ще з до дарвінівських систем, був надзвичайно невдалим, оскільки 

характер живлення, рухливості, росту та розповсюдження при глибокому 

аналізі були визнані еколого-морфологічними параметрами, які 

відображають вплив на структуру організму стратегій його розвитку та 

відтворення. Подібність екоморфологічних стратегій, у свою чергу, 

визначається не спільністю походження організмів, а формуванням на 

генетично різній основі подібних систем адаптацій, внаслідок чого при 

використанні таких критеріїв у систематиці в одну групу об’єднуються 

конвергентні форми та створюються поліфілетичні таксони. 

Отже, отримана система не відображає еволюційних зв’язків між 

організмами, хоча й претендує на це. 



Від традиційних екологічних критеріїв відмовилися й постало 

питання про пошук нових принципів побудови філеми. Нові відомості 

щодо ультраструктури клітинних органел, отримані шляхом електронно-

мікроскопічних досліджень (1960-1970-ті роки), дали можливість 

запропонувати ці показники в якості об’єктивного мегатаксономічного 

критерію. Різні автори запропонували класифікувати еукаріот на основі 

численних ультраструктурних ознак: структури пластид та складу 

фотосинтетичних пігментів (Діллон, 1962-63); організації хроматину 

(Додж, 1965-71; Кейбі, 1975; Воронцов, 1987); наявності-відсутності 

джгутикових стадій (Кусакін, Старобогатов, 1973; Старобогатов, 1986); 

типів поділу клітинного ядра (Слайг, 1979), будови крист мітохондрій 

(Тейлор, 1978; Стюарт, Меттокс, 1980). Було створено перші системи, які 

повністю базувалися на цитологічних даних. Система органічного світу 

була істотно змінена, а кількість царств зросла (наприклад, Лідейл виділяв 

17 лише у еукаріот). Спочатку концепція багатоцарственності 

органічного світу успіху не мала, а цитологічні системи значною мірою 

були експериментальними та не набули широкого розповсюдження. Проте 

саме вони заклали фундамент революційних перетворень у мегатаксономії 

кінця 1980-х – початку 1990-х років, пов’язаних з розвитком нового 

наукового напрямку – молекулярної таксономії. 

Генетико-цитологічний етап. Ідея оцінювати ступінь 

спорідненості шляхом порівняння біополімерів – білків та нуклеїнових 

кислот була запропонована Енфайзеном (1959). Її основою послужила 

думка про те, що якщо всі анатомо-морфологічні та фізіолого-біохімічні 

ознаки організму являють собою наслідок реалізації генетичної інформації, 

а еволюційний процес зводиться до змін цієї інформації, саме вивчення 

структури біополімерів може стати джерелом даних для об’єктивної 

оцінки еволюційних зв’язків між організмами. Раціонально було 

використовувати фрагменти нуклеотидних чи амінокислотних 

послідовностей – окремі гени чи їх групи та окремі білки. Спочатку 



аналізували послідовності довільно обраних білків, потім з’явилися методи 

аналізу загальної маси ДНК, співвідношення пуринових та 

піримідинових основ, гібридизації ДНК та сиквенс-аналіз (аналіз 

послідовності нуклеотидів – Voez, 1975), після чого почалося інтенсивне 

вивчення нуклеотидних послідовностей різних груп організмів. 

У другій половині 1980-х років кількість таких досліджень стала 

достатньою для створення розгорнутих систем органічного світу, 

побудованих виключно на молекулярних даних. Вони істотно відрізнялися 

від класичних, що було очікуваним, та по багатьох важливих пунктах 

співпали з раніше побудованими цитологічними. Це не лише підтвердило 

значущість численних цитологічних критеріїв, але й дозволило розробити 

перші генетико-цитологічні системи (Кавальє-Сміт, 1993-1998). Поява 

генетико-цитологічних систем привела до радикального перегляду 

систематичної структури органічного світу та стала початком революції в 

мегатаксономії. 

Структура сучасної філеми 

Загальні риси. Предковою групою для всіх клітинних організмів був 

вимерлий домініон Progenota, що об’єднував найдавніші живі організми. 

Від нього походять сучасні клітинні, розподілені на 3 домініона: Archaea = 

Archaebacteria (археї чи архебактерії), Procaryota (прокаріоти) та Eucaryota 

(еукаріоти чи ядерні). Вони відрізняються за фундаментальними 

особливостями будови клітини, включаючи типологію та хімічний склад 

органел (табл. 1.3). Основних груп еукаріот рангу царства в цій філемі 6: 

Hypochondria = Archeomonadobiontes (безмітохондріальні, гіпохондрії 

або археомонади), Protozoa (протозої), Chromista = Stramenopiles = 

Chromobiontes (хромісти), Plantae = Chlorobiontes (зелені рослини чи 

хлоробіонти), Fungi = Mycobiontes (справжні гриби чи мікобіонти) та 

Animalia = Zoobiontes (справжні тварини чи зообіонти) (табл. 1.4). Окрім 

них, описано близько 10 „малих царств”, що містять незначну кількість 

маловідомих мікроорганізмів (Леонтьев, Акулов, 2002). 



 

 

Таблиця 1.3 

Домініони клітинних організмів 

Ознака 
Домініон 

Archaea Procaryota Eucaryota 

Центральна геном-

вмісна структура 
нуклеоїд нуклеоїд Ядро 

Ліпідний компонент 

клітинних мембран 

ізопреноїди, 

жирні кислоти 

фосфоліпіди, 

стероли 

фосфоліпіди. 

стероли 

рибосоми 70S 70S 70S чи 80S* 

джгутики 

гелікальні, 

однофібрилярн

і 

гелікальні, 

однофібрилярн

і 

кімальні 

(9+2)фібрилярн

і 

Мембранн

і органели 

дихання - мезосоми мітохондрії 

фотосинте

з 
- тилакоїди пластиди 

N-фіксація - „ламелли” - 

транспорт - - ЕПР 

Скелетний вуглевод 

клітинної стінки 
псевдомуреїн муреїн 

целюлоза, 

хітин 
*органели-симбіонти еукаріот (пластиди та мітохондрії) завжди містять 70S-рибосоми. 

при цьому цитоплазматичні рибосоми ядерних організмів можуть належати до групи 

70S (у деяких архаїчних форм) або ж до групи 80S (у більшості еукаріотів). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Таблиця 1.4 

Основні царства еукаріот у сучасній філемі органічного світу 

 

царств

а 

                                ознаки 

представники 
Ц

Р
*

 
запасний 

полісахарид 

структур-

ний полі-

сахарид 

мітохон

дрії 

пластид

и 

О
Т

Д
ж

К
 

Hypoc

hondri

a 

7
0

S
 

α-1,4-[1,6]-

глюкан 
- відсутні відсутні 1 

Дипломонади, реторта  

монади, парабазалії, 

гіпермастигіни 

Protoz

oa 

8
0

S
 

α-1,4-[1,6]-

глюкан 
хітин 

з 

дископо

дібними 

чи 

трубчаст

ими 

кристам

и 

симбіот

ичні 

хлоробіо

нти, 

містять 

хлорофі

ли 

а та b 

2 

Евгленові водорості, 
кінетопластиди,  

лобозні амеби, 

 форамініфери, акразієві 

слизовики,  

диктіостелійові слизовики, 

міксоміцети 

Chrom

ista 

β-1,3-[1,6]-

глюкан 

(хризоламінар

ин) 

целюлоза 

з 

трубчаст

ими 

кристам

и 

симбіот

ичні 

геліобак

терії, 

містять 

хлорофі

ли 

a, c1, c2 

3 

Водорості-хромофіти 
 (золотисиі, жовтозелені, 

 бурі, діатомові та ін.),  

опалініди, несправжні  

гриби (ооміцети та  

гіфохітрієві),  

лабіринтулові слизовики 

Chloro

biontes 

α-1,4-[1,6]-

глюкан 

(крахмал) 

целюлоза 

з 
п

л
ас

ти
н

ч
ас

ти
м

и
 к

р
и

ст
ам

и
 

симбіот

ичні 

зелені не 

сірчисті 

бактерії, 

містять 

хлорофі

ли 

a та b 

4 

Зелені водорості, вищі 

 рослини (мохи, плауни, 

 хвощі,  
папороті, насінні 

Mycobi

ontes 
α-1,4-[1,6]-

глюкан 

(глікоген) 

хітин відсутні 5 

Хітридіоміцети, зигоміцети, 

аскоміцети, базидіоміцети 

Zoobio

ntes 

Комірцеві джгутиконосці, 

багатоклітинні тварини 

*ЦР - цитоплазматичні рибосоми; ОТДжК - основний тип джгутикової клітини 

 

 

 

 



 

Історія становлення екоморфеми 

Платон, що стверджував пріоритет ідеальних форм, може вважатися 

попередником екоморфологічного підходу, як Аристотель – прибічник 

матеріальних причин – філогенетичного, але у явній формі ідея побудови 

2-х різних систем проявилася лише у 19-першій половині 20-го століття. 

Тоді цю тему розглядали Карл Бер у своїх термінах „кровна” та „ідеальна” 

системи (1886), Отеніо Абель – „ряди предків” та „ряди сходин” (1911), 

Віллі Хенніг – філогенетична та типологічна системи (1950), Джуліан 

Хакслі – „клади” та  

„гради” (1958). Проте усі ці фахівці розглядали дуалізм філеми та 

екоморфеми як антагоністичне протиріччя, віддаючи виразну перевагу 

одній з систем. Перша спроба конструювання екоморфеми як доповнення, 

а не суперника філеми, була висунута на початку 19 століття Олександром 

фон Гумбольдтом (1806). Це була класифікація життєвих форм (дерева, 

трави, ліани, сукуленти) як доповнення до сучасної йому системі рослин. В 

другій половині 19-го – початку 20 ст. було створено кілька спеціальних 

класифікацій життєвих форм, найвідомішою з яких є ботанічна система 

Крістена Раункієра (1907), який розділив рослини на 5 груп (фанерофіти, 

хамефіти,  гемікриптофіти, криптофіти та терофіти) в залежності від 

розміщення органів переживання несприятливих умов. Ця система 

застосовується й донині. 

У 1918 р. німецький ботанік Хельмут Гамс вперше розробив 

універсальну екоморфему, яка обійняла усі відомі на той час форми життя. 

Для її побудови вчений використав фрагменти спеціальних класифікацій 

життєвих форм, а також поширені екологічні терміни. Система містила 3 

типи з 19-ма класами, частина яких поділялася на підкласи: 

1. Тип Ефаптоменон (прикріплені організми, які не вкоріняються) 

1.1. Клас Нереїди (водні) 

1.2. Клас Амфінереїди (амфібійні) 



1.3. Клас Аутефаптоменон (повітряні автотрофи) 

1.4. Клас Гетероефаптоменон (повітряні гетеротрофи) 

1.5. Клас Іннати (занурені у неживий субстрат) 

1.6. Клас Ендофітен (автотрофи, занурені в тіла організмів) 

1.7. Клас Ендойкен (гетеротрофи, занурені в тіла організмів) 

2. Тип Ризуменон (організми, які вкоріняються) – основні класи 

запозичені з системи К. Раункієра 

2.1. Клас Фанерофіти (дерева: органи переживання високо над 

землею) 

2.2. Клас Хамефіти (чагарники: органи переживання невисоко над 

землею) 

2.3. Клас Гемікриптофіти (багаторічні трави: органи переживання на 

поверхні землі) 

2.4. Клас Гіджрокриптофіти (органи переживання під водою) 

2.5. Клас Амфікриптофіти (органи переживання амфібійні) 

2.6. Клас Геофіти (одно- та багаторічні трави: органи переживання 

під землею) 

2.7. Клас Гетерогеофіти (гетеротрофи з підземними органами 

переживання) 

2.7.1. Підклас Сапрогеофіти (сапротрофні гетерогеофіти) 

2.7.2. Підклас Парагеофіти (паразитичні гетеро геофіти) 

3. Тип Планоменон (рухливі організми) 

3.1. Клас Планктон (пасивний рух в товщі води) 

3.2. Клас Плейстон (пасивний рух на поверхні води) 

3.3. Клас Криопланктон (пасивний рух на поверхні снігу та льоду)  

3.4. Клас Едафон (пасивний рух в грунті) 

3.5. Клас Тахейон (активний рух) 

3.5.1. Підклас Нектон (активний рух – плавання) 

3.5.2. Підклас Герпон (активний рух – повзання) 

3.5.3. Підклас Трехон (активний рух – біг та стрибання) 



3.5.4. Підклас Петоменон (активний рух – політ) 

Як бачимо, система Гамса носила топологічний характер, тобто 

реально відображала різноманіття місцеіснувань, а не екоморф. Її 

недоліками є також непослідовне використання ознак, пов’язаних з 

живленням організмів, ігнорування рівня організації, характеру росту та 

форми вегетативного тіла. Окрім цього, ієрархічна структура цієї системи 

дуже неоднорідна. Незважаючи на це, система Гамса показала науковому 

загалу, що побудова універсальної екоморфами принципово можлива, 

тому вченого слушно вважають засновником нового напрямку 

мегатаксономії. 

У 1930 р. послідовник Гамса К. Фредерікс опублікував власну 

систему екоморф наступного вигляду: 

1. Тип Ризуменон (прикріплені організми) 

1.1. Відділ Еуризуменон (організми, які вкоріняються) 

1.2. Відділ Ефаптоменон (організми, які не вкоріняються) 

2. Тип Планоменон (неприкріплені організми) 

2.1. Відділ Диктіон (мешканці рідкого середовища) 

2.1.1. Клас Гідробіос (мешканці води) 

2.1.1.1. Підклас Гелобіос (мешканці боліт) 

2.1.1.2. Підклас Бентос 

2.1.1.3. Підклас Планктон 

2.1.1.4. Підклас Нектон 

2.1.1.5. Підклас Плейстон 

2.1.1.6. Підклас Ангонектон (мешканці тимчасових скупчень води) 

2.1.1.7. Підклас Гігропетробіос (мешканці каміння, що змочується 

водою) 

2.1.1.8. Підклас Едафонектон (мешканці ґрунтової води) 

2.1.2. Клас мешканців біогенних рідких середовищ 

2.2. Відділ Гілобіос (мешканці твердого середовища) 

2.1. Клас Едафон (мешканці ґрунту) 



2.2. Клас мешканців твердої органіки (мертвої чи живої) 

2.3. Відділ Атмобіос (мешканці повітря) 

2.3.1. Клас мешканців освітленої земної поверхні 

2.3.2. Клас мешканців неосвітленої земної поверхні 

Перевагою цієї системи була її ієрархічна впорядкованість, водночас 

вона була ще більш типологічною, ніж попередня. Окрім цього, 

номенклатура системи Фредерікса була явно недопрацьованою, оскільки 

численні таксони не отримали назв. Внаслідок цього запропонована 

вченим система не набула широкого вжитку. 

У 1983-1986 рр. Ю.Г. Алєєв за участі В.Д. Бурдак розробив 

екоморфему, яка об’єднала досягнення робіт Гамса і Фредерікса та мала 

низку нових рис. Екоморфема Алєєва має наступну структуру:  

1. Царство Анавтобіон (неклітинні) 

1.1. Відділ Анавтофанерон (неклітинні форми в активному стані, 

напр., внутрішньоклітинні стадії вірусів) 

1.2. Відділ Анавтокриптон (неклітинні форми в стані анабіозу, напр., 

віріони вірусів) 

2. Царство Автобіон (клітинні) 

2.1. Відділ Автофанерон (клітинні організми) 

2.1.1. Тип Адсон (осмотрофи) 

2.1.1.1. Клас Планоадсон (неприкріплені) 

Когорта Акінепланоадсон (нерухомі) 

Порядок Гігропланоадсон (мешканці товщі води) 

Порядок Плейстоадсон (мешканці поверхні води) 

Когорта Кінепланоадсон (рухливі) 

Порядок Гелікоадсон (організми, що використовують спіральний 

рух: джгутикові бактерії, спірохети та ін.) 

Порядок Кімоадсон (організми, що використовують хвилеподібний 

рух: джгутикові водорості та ін.) 



Порядок Трибороксоадсон (організми, що використовують ковзання: 

діатомові водорості) 

Порядок Псевдоподоадсон (організми, що використовують 

псевдоподіальний рух: амебоїдні водорості та ін.) 

2.1.1.2. Клас Ефаптоадсон (прикріплені) 

Когорта Гігроефаптоадсон (організми, які не вкоріняються) 

Когорта Гігробазоефаптоадсон (організми, які вкоріняються та 

використовують елементи живлення з двох різних середовищ, напр., 

повітря та ґрунту) 

Когорта Базоефаптоадсон (організми, які вкоріняються та 

використовують елементи живлення з середовища вкорінення) 

2.1.2. Тип Фагон (фаготрофи) 

2.1.2.1. Клас Планофагон (неприкріплені) 

Когорта Акінепланофагон (нерухомі) 

Порядок Гігропланофагон (мешканці товщі води) 

Порядок Плейстофагон (мешканці поверхні води) 

Когорта Кінепланофагон (рухливі) 

Порядок Кімофагон (організми, які використовують хвилеподібний 

рух: рібі, змеи и др.) 

Порядок Копефагон (організми, які використовують коливальний 

рух у воді: інфузорії, реброплави, веслоногі та ін.) 

Порядок Птерофагон (організми, які використовують коливальний 

рух в повітрі: птахи, крилаті комахи та ін.) 

Порядок Псевдоподофагон (організми, які використовують 

псевдоподіальний рух: амебоїдні найпростіші та ін.) 

Порядок Гідравлікофагон (організми, які використовують 

гідравлічний рух: олігохети, голкошкірі) 

Порядок Еуподофагон (організми, які використовують крокуючий 

рух наземні членистоногі та хребетні) 

2.1.2.2. Клас Ефаптофагон (прикріплені) 



Когорта Гігроефаптофагон (організми, які не вкоріняються) 

Когорта Гігробазоефаптофагон (організми, які вкоріняються та 

використовують елементи живлення з двох різних середовищ) 

Когорта Базоефаптофагон (організми, які вкоріняються та 

використовують елементи живлення з середовища вкорінення) 

2.2. Відділ Автокриптон (організми, що перебувають у стані 

анабіозу) 

2.2.1. Тип Гетерон (організми, що мають захисні оболонки: спори, 

цисти, насіння тощо) 

2.2.2. Тип Ізон (організми, що не мають оболонок: соредії 

лишайників, стадії спокою коловерток, п’явок тощо). 

Система Алєєва була побудована на єдиному принципі ієрархії та 

номенклатури; ключову роль у ній відігравали морфо-фізіологічні ознаки, 

а топологія використовувалася лише у тих випадках, коди істотно 

впливала на формотворення. До цієї системи було залучено досить 

широкий спектр різноманітних критеріїв. Завдяки цьому система Алєєва 

вважається першою класифікацією, яка справді є загальною екоморфемою 

органічного світу. 

Усі згадані вчені намагалися піднести екоморфему до рангу системи, 

рівнозначної до філеми, проте до початку 1990-х років широкий науковий 

загал не надавав їй загальнобіологічного значення. Визнанню екоморфеми 

як повноцінної системи органічного світу істотно шкодило те, що в 

головній (філогенетичній) системі були змішані екоморфологічні критерії 

та філогенетичні напрямки, внаслідок чого утворювалася внутрішньо 

суперечлива конструкція. Співіснуючи з нею, системи життєвих форм не 

могли оперувати критеріями, які вважалися філогенетичними та лежали в 

основі філогенетичних систем – тип живлення, одно- / багатоклітинність 

тощо. Водночас, згадані ознаки є, як ми бачили, основоположними 

критеріями екоморфеми, без яких вона втрачала основний зміст. Отже, 



склалася ситуація, коли система життєвих форм довший час будувалася за 

другорядними параметрами, які не були задіяні у псевдофілемі. 

Внаслідок «таксономічної революції» 1990-х років філема була 

очищена від екологічних критеріїв та міцно стала на еволюційну основу. 

Проте це її значно збіднило. Розгорнутий теоретичний апарат, який 

обслуговував систему раніше, – принципи номенклатури, ретельно 

розроблені класифікаційні підходи – було відкинуто, оскільки вони не 

могли знайти застосування у новій філогенетичній систематиці. Окрім 

цього, традиційні систематичні науки – ботаніка, зоологія, мікологія – 

втрачали цілісність та єдність, оскільки їх об’єкти – рослини, тварини, 

гриби – у світлі нових уявлень вважалися штучними, збірними групами. 

Прагнучи знайти вихід з цього становища, американський міколог Дональд 

Барр (1992) висловив ідею про збереження традиційних екоморфологічних 

царств шляхом їх перетворення на позасистемні категорії – союзи. Барр 

обґрунтував необхідність створення союзу «Гриби», який об’єднував усі 

грибоподібні організми, не беручи до уваги їх походження. При цьому 

мікологія зберігала за собою цілісний об’єкт дослідження, а царство грибів 

знову відроджувалося. О.Г. Кусакін (1995) обґрунтував подібне 

перетворення на «союзи» царств тварин та рослин. Намітилася 

альтернативна, «позасистемна» класифікація живого світу, в якій легко 

було побачити обриси оновленої екоморфеми. 

Структура сучасної екоморфеми 

Екоморфема досі не має загальноприйнятої форми та розробляється 

небагатьма вченими, які пропонують різні варіанти її побудови, проте 

базові принципи сучасної екоморфеми виголошені у вигляді низки 

критеріїв. Ці критерії виводяться з самого поняття «життя». Життя 

визначається як: 1) самопідтримання, 2) самовідтворення та 3) 

саморозвиток специфічної структури (Мєдніков, 1982; Реймерс, 1991). Ці 

три найважливіших властивості відповідають трьом основним 

екоморфологічним критеріям: 



1. критерій самовідтворення – є обов’язковою властивістю 

(атрибутом) життя. Відтворення здійснюється через ланцюг ДНК – РНК – 

білок і організми, які володіють повною системою відтворення, 

об’єднують в групу клітинних (Cellulata), а ті, що запозичують хоча б один 

з елементів у інших організмів, відносять до неклітинних (Acellulata). 

Починаючи з класичних вже робіт Воронова (1965 р.) їх ранг визначають 

як «імперії». Проте, як мінімум, Acellulata за походженням не є 

монофілетичним таксоном, тому поділ організмів на імперії може мати 

лише екоморфологічний статус. В рамках цього підходу можливий 

наступний поділ неклітинних форм життя. Теоретично можливими є 6 

варіантів: 1) містять лише ДНК; 2) містять лише РНК 3) містять лише 

білок; 4) містять ДНК та РНК; 5) містять ДНК та білок; 6) містять РНК та 

білок. Першу групу ми знаємо як віроїди, третю – як пріони, п’яту – як 

ДНК-віруси, шосту – як РНК-віруси. Друга та четверта групи невідомі (чи 

не розглядаються як самостійні форми життя). Клітинні організми з точки 

зору цього критерію є єдиним, неподільним таксоном. Отже, перший 

критерій приложимий як до клітинних, так і до неклітинних форм життя; 

2. критерій самопідтримання – приложимий лише до клітинних 

організмів, оскільки неклітинні до самопідтримання нездатні; 

3. критерій саморозвитку – пов'язаний з таким фундаментальним 

таксономічним параметром, як рівень організації – градуальний критерій, 

який широко застосовується для розподілу клітинних організмів на про- та 

еукаріот у відповідності до внутрішньої організації клітини. В цьому сенсі 

він використовується у побудові філеми, є парметром філогенетичним та 

не може бути задіяний в екоморфемі. Інший важливий аспект рівня 

організації – будова вегетативного тіла – навпаки, є вираженим 

екоморфологічним параметром. 

Отже, у сучасній екоморфемі можуть бути використані 3 

альтернативних класифікаційних ряди: 



1. Репродуктивний: Клітинні – Неклітинні (пріони, віроїди, РНК-віруси, 

ДНК-віруси): 

2. Трофічний: Тварини – Рослини – Гриби (+ проміжні форми) 

3. Градуальний: Фізіологічна одноклітинність – Недиференційована 

багатоклітинність – Диференційована багатоклітинність (можливим є 

виділення інших стадій). 

 

Основні закони філогенії тваринного світу 

Філогенія тваринного світу відображає процес макроеволюції. 

Співставлення характеру розвитку досліджених гілок дерева життя 

дозволило виявити деякі спільні риси еволюції груп. Ці емпіричні 

узагальнення отримали назву „правил макроеволюції” або „принципів і 

закономірностей макроеволюції”: 

1. Еволюція характеризується адаптивною спрямованістю розвитку 

від простих форм до все більш складних. Біологічний прогрес у розвитку 

систематичних груп – це адаптивна еволюція, яка приводить до 

процвітання групи. Критеріями біологічного прогресу таксона є: видове 

різноманіття, висока чисельність, широкий спектр екологічних ніш, які він 

займає. О.М. Сєвєрцов (1939) виділяв такі основні шляхи біологічного 

прогресу: ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація. 

Ароморфоз, або морфо-біологічний прогрес – це шлях формування 

прогресивних універсальних адаптацій організмів, які підвищують їх 

загальну організацію та життєздатність. 

Ідіоадаптація – це набуття в процесі еволюції окремих (частных) 

пристосувань, які дають перевагу організмам у конкретних екологічних 

умовах. 

Дегенерація, або морфофізіологічний регрес – шлях еволюції, який 

приводить до редукції деяких органів у зв’язку з малорухомим або 

паразитичним способом життя. 



І.І. Шмальгаузен розвинув вчення Сєвєрцова про шляхи біологічного 

прогресу і дав їх більш детальну класифікацію, виділивши ароморфоз, 

аломорфоз, теломорфоз, гіперморфоз, гіпоморфоз, катаморфоз. 

2. Утворення нових систематичних груп відбувається шляхом 

дивергенції – історичного процесу розходження ознак. Дивергенція 

приводить до видового різноманіття та різноманіття великих 

систематичних груп. Внаслідок дивергенції  може утворюватись більше 

двох форм – у цьому випадку застосовують термін  радіація. Частина 

ознак у різних систематичних групах може виникати шляхом паралелізму 

або конвергенції. Під паралелізмом розуміють незалежне походження 

подібних ознак на базі гомологічних органів або структур (копальні або 

плавальні кінцівки у різних групах ссавців), а під конвергенцією – 

подібність, яка виникає на основі аналогічних органів, різних за 

походженням (крила птахів та комах). Паралелізм і конвергенція знижують 

різноманіття видів, але забезпечують збільшення кількості подібних 

адаптивних типів (життєвих форм), які ефективно використовують ті чи 

інші екологічні ніші. 

Ця закономірність відома як правило адаптивної радіації (Г.Ф. 

Осборн, 1902): „філогенез будь-якої групи супроводжується поділом групи 

на низку окремих філогенетичних стовбурів, які розходяться в різних 

адаптивних напрямках від певного (деякого) середнього стану”. В її основу 

покладено принцип дивергенції, описаний Ч. Дарвіном (1859) при 

обґрунтуванні гіпотези природного добору. Надалі він був покладений в 

основу уявлень про ідіоадаптації (Сєвєрцов) та, відповідно, про розвиток 

групи шляхом алогенезу в еволюційній морфології. В еволюційній 

палеонтології його було покладено в основу уявлень про „іррадіацію” 

(В.О. Ковалевський, 1875) в процесі становлення кожного великого 

філума. 

3. Еволюція в цілому, ймовірно, монофілетична, тобто розвиток 

відбувався від одного спільного кореня при все зростаючому розходженні 



еволюційних гілок. Цей принцип випливає з постулату „таксон – це 

генетично споріднена група видів (така, що має спільного предка)”. Крім 

того, принцип монофілії є наслідком визнання дивергенції як основного 

шляху утворення нових форм. Можлива також сітчаста еволюція у зв’язку 

з утворенням деяких видів шляхом гібридизації. 

4. Історичний розвиток органічного світу відбувається в результаті 

утворення нових видів на основі індивідуальної мінливості та внаслідок дії 

природного добору. Еволюційні зміни є пристосуванням до умов 

середовища, які також змінюються. 

5. В процесі еволюції утворення таксонів супроводжується 

формуванням життєвих форм, або морфоекологічних типів. Часто 

спостерігається паралелізм життєвих форм у різних систематичних групах 

(акула – іхтіозавр – дельфін). Але існують також унікальні життєві форми, 

характерні лише для певної систематичної групи. Життєві форми 

відображають екологічний аспект еволюції. Спектр життєвих форм 

(співвідношення життєвих форм за кількістю видів) у певній 

систематичній групі відображає різноманіття екологічних ніш, які група 

займає в природі. 

6. Філогенетичні зміни гомологічних органів відбуваються від 

вихідного, первісно примітивного (плезіоморфного за  термінологією 

Хенніга) стану в предків до еволюційно продвинутого (апоморфного) 

стану в потомків. Порівняльно-морфологічні дослідження гомологічних 

органів у тварин дозволили вченим сформулювати принципи 

філогенетичних змін органів. Ось деякі з них: 

а) еволюція організмів завжди супроводжується диференціацією 

частин та органів: початково одноманітні частини організму 

диференціюються та спеціалізуються на виконанні певної функції; 

б) інтенсифікація функцій в еволюції веде до ускладнення будови 

органів, а послаблення функцій – до їх спрощення та редукції; 



в) розширення кількості функцій веде до мультифункціональності 

органів та їх ускладнення, а звуження кількості функцій – до 

монофункціональності органів та їх спеціалізації (однопала нога коня); 

г) субституція органів – це еволюційна заміна органів, які 

виконують одну й ту саму функцію (хорда – хребет); 

д) полімеризація – збільшення кількості органів, які виконують 

однакові функції (ноги у багатоніжок); 

е) олігомеризація – зменшення кількості органів з їх наступною 

функціональною диференціацією (кінцівки у Malacostraca). 

7. В еволюції тварин має місце олігомеризація гомологічних органів. 

Вона реалізується в еволюції усіх основних філогенетичних стовбурів 

багатоклітинних тварин. Зменшення кількості органів супроводжується їх 

прогресивною морфологічною та функціональною диференціацією. 

При виникненні в процесі еволюції великих груп тварин переважно 

відбуваються значні перебудови організації, які ведуть до виникнення 

нових органів. Найбільше сприяє утворенню нових органів зміна способу 

життя (сидячий – рухливий) або середовища існування. Нові органи 

виникають звичайно у великій кількості, слабо розвинені, однорідні та 

часто розміщені без певного порядку – принцип множинної закладки 

новоутворених органів В.О. Догеля. По мірі диференціації вони 

набувають певної локалізації, а їх кількість поступово зменшується, аж 

поки не набуде сталості для даної групи тварин (сегментація тіла в аннелід 

та артропод). 

Явище олігомеризації істотне у вирішенні низки питань еволюції та 

філогенії: аналіз стану тих чи інших органів дозволяє робити висновки про 

давність їх виникнення, а по комбінації органів різного віку можна часто 

судити про філогенію даної групи тварин. 

На відміну від багатоклітинних, в еволюції Protozoa переважає 

полімеризація. 



8. Організм тварини еволюціонує як ціле. Еволюція веде до 

утворення нових систематичних груп, і в процесі еволюції видів 

удосконалюється організм тварин, його органи та функції. Всі частини 

організму функціонально взаємопов’язані та перебувають у корелятивній 

залежності. Зміна одних органів в еволюції веде до зміни інших, які 

зв’язані з першими морфологічно або функціонально. Ця закономірність, 

відома як принцип кореляції або співвідносного розвитку органів, 

сформульована Жоржем Кюв’є (1812). Ч. Дарвін вперше сформулював 

його як закон. Надалі вчення про кореляції в еволюції розвивав І.І. 

Шмальгаузен, який довів, що тваринний організм формується як ціле в 

індивідуальному та історичному розвитку. При цьому проявляються прямі 

та зворотні корелятивні зв’язки між функціями органів, що приводить до 

саморегуляції еволюційного процесу. Наприклад, розвиток непроникності 

покривів у тварин стимулює розвиток органів дихання, а їх вдосконалення 

розширює можливості наступного ущільнення покривів. 

Користуючись цим принципом, часто вдається реконструювати 

цілий викопний організм за його частинами. 

9. У процесі еволюції змінюється індивідуальний розвиток 

(онтогенез) та життєвий цикл виду у зв’язку з виникненням нових 

адаптацій. Основні тенденції еволюції онтогенезу – прогресивне 

зростання складності та інтегрованості у розвитку, зростаюча цілісність 

індивіда та автономізація онтогенезу. На цьому шляху можуть відбуватися 

ускладнення та спрощення розвитку, ембріонізація або ж будь-які інші 

зміни перебігу онтогенезу. 

10. Біогенетичний закон (Ф. Мюллер, 1864 та Е. Геккель, 1866) 

встановлює співвідношення між індивідуальним розвитком (онтогенезом) 

та розвитком груп (філогенезом). Глибше цей зв’язок проаналізований 

О.М. Сєвєрцовим (1939) в теорії філембріогенезу: в онтогенезі та 

життєвому циклі тварин, за деякими винятками, спостерігається 

рекапітуляція ознак предків, що проливає світло на походження видів. 



11. Правило необоротності еволюції (Л. Долло, 1893): еволюція – 

процес необоротний і організм не може повернутися до попереднього 

стану, вже здійсненого у ряду його предків... Можна сказати, що якщо 

будь-яка група організмів у процесі еволюції знову „повертається” в 

адаптивну зону існування її предків, то пристосування до цієї зони в неї 

буде неминуче іншим. 

Нині правило отримало істотне уточнення: успіхи генетики 

дозволяють стверджувати про можливість повторного виникнення ознак на 

основі зворотних мутацій (П.П. Сушкін та ін.). Але визнання оборотності 

окремих ознак у філогенезі не є визнанням оборотності еволюційного 

процесу в цілому: зворотна мутація за ознакою може привести до 

повторного виникнення алеля, але не цілого фенотипа. Статистично 

вірогідне повторне виникнення мутацій, але статистично невірогідне 

повторне виникнення генних комплексів та цілих фенотипів. 

12. Правило прогресивної спеціалізації (Ш. Депере, 1876): група, яка 

стала на шлях спеціалізації, як правило, у подальшому розвитку буде йти 

шляхом все глибшої спеціалізації. Організм певної будови не може жити в 

будь-якому середовищі: у виборі адаптивної зони чи її частини група 

обмежена особливостями будови. Якщо ці особливості несуть риси 

спеціалізації, організм, внаслідок боротьби за існування, потрапляє у все 

більш вузьке (спеціальне) середовище, де його спеціалізовані ознаки 

(пристосування) можуть забезпечити успішне виживання та залишення 

потомства. Але зазвичай це веде до ще глибшої спеціалізації.  

Окремий випадок цього загального правила – збільшення розмірів 

тіла тварин в еволюції хребетних (еволюційне правило Копа). 

13. Правило походження від неспеціалізованих предків (Е. Коп, 

1986) – зазвичай нові великі групи беруть початок не від спеціалізованих 

представників предкових груп, а від порівняно неспеціалізованих. 

Причина: відсутність спеціалізації визначає можливість виникнення нових 

пристосувань принципово іншого характеру. Проте, це правило далеко не 



загальне. Рідко буває так, щоб спеціалізація однаково торкалася усіх без 

винятку функцій та органів тваринного організму (виду). Ті ознаки, що 

залишаються досить лабільними (пластичними), можуть відкрити групі 

шлях до іншої адаптивної зони (динозаври – птахи; ріпідістієві – амфібії). 

Виявляється, що ознаки, спеціалізовані в одному середовищі існування, 

можуть бути арогенними в іншому (М.С. Гіляров). Отже, як 

неспеціалізовані, так і спеціалізовані форми можуть за певних умов стати 

родоначальниками нових, прогресивних гілок дерева життя. 

14. Правило чергування головних напрямків еволюції: арогенна 

еволюція чергується з періодами алогенної еволюції в усіх групах. І.І. 

Шмальгаузен (1939) сформулював це правило як чергування фаз 

адаптаціоморфозу. 

Еволюція є безперервним процесом виникнення та розвитку нових і 

нових адаптацій – адаптаціогенезу. Одні з нововиниклих адаптацій 

виявляються дуже спеціальними і їх значення не виходить за межі вузьких 

умов. Інші дають можливість виходу групи в нову адаптивну зону і 

обов’язково ведуть до швидкого еволюційного розвитку груп у новому 

напрямку. Зазвичай одна з форм отримує якусь нову адаптацію (або 

комплекс адаптацій), яка виявляється основою для наступного швидкого 

періоду філогенетичних новоутворень. 

15. Еволюція видів відбувається спряжено у складі біоценозів. 

Наслідки спряженої, або коадаптивної еволюції прослідковуються у 

біоценотичних взаємовідносинах між видами: хижак – жертва; паразит – 

хазяїн; симбіонти; квартиранти; квіткові рослини – комахи-запилювачі 

тощо. І.І. Шмальгаузен (1961) визначив цю закономірність як правило 

підсилення інтеграції біологічних систем, сформулювавши його так: 

„біологічні системи в процесі еволюції стають все більш інтегрованими, з 

усе більш розвиненими регуляторними механізмами, які забезпечують таку 

інтеграцію. 



Нині в загальних рисах відомі основні напрямки такої інтеграції на 

рівні популяції та біогеоценозу. На популяційному рівні це означає 

підтримання певного рівня гетерозиготності, яка є основою інтеграції 

усього популяційного генофонду в складну, лабільну та стійку одночасно 

генетичну систему, здатну до саморегуляції (чисельності, структури), 

генетико-екологічного гомеостазу. 

Мікропопуляційні взаємовідносини інтегрують окремі популяції та 

їх групи у вид як систему. Інтеграція в системі біогеоценозу визначає 

утворення різними видами численних взаємодоповнюючих екологічних 

ніш та злагоджену роботу біогеоценозу як елементарної біохорологічної 

структури в біосфері нашої планети (з упорядкованими потоками 

речовини, енергії, інформації). 

Вищий рівень інтеграції виражається в еволюції самих механізмів 

еволюції – проблема, яка тільки-но окреслюється у сучасному 

еволюційному вченні. 
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Основи фауністики 

Фауна – це сукупність видів тварин, яка склалася історично, мешкає 

в даній області та входить до усіх її біогеоценозів. Отже, до місцевої 

фауни не належать види, завезені людиною свідомо й утримувані у 

зоопарка, акваріумах тощо. В той же час, види, завезені випадково, або ж 

свідомо, але здичавілі або такі, що існують без допомоги людини, слід 

враховувати у складі місцевої фауни. 

Отже, згідно визначення, фауна включає усі види тварин 

досліджуваної території. Проте реально у жодному фауністичному 

дослідженні не можна знайти повного списку видів. Це пояснюється двома 

причинами 1) величезне видове різноманіття тварин, які населяють навіть 

невеликий і відносно одноманітний в екологічному відношенні район; 2) 

нестача спеціалістів-систематиків. Тому досліджуються одна або кілька 

груп тварин, що привело до виникнення термінів "орнітофауна", 

"іхтіофауна", "ентомофауна", тощо. У поняття фауна вкладається не лише 

систематичний, а й географічний зміст, тому й принцип обмеження – 

географічний (фауна материка, острова, природного регіону з 

різноманітними місцевими умовами), а не топографічний. Неправомірно 

говорити про фауну окремого болота, озера, лісового масиву тощо; це 

робиться лише у випадку опису унікальних ділянок (напр., озеро Байкал).  

Фауна характеризується певними, властивими лише їй, ознаками, які 

дозволяють порівнювати її з іншими фаунами. Найважливіша з них – 

видовий склад. Кожне фауністичне дослідження починається з обліку 

видів, які мешкають у межах досліджуваного району – інвентаризації 

фауни. Кількість видів, що входять до її складу, відображає її багатство. 

Порівняльний аналіз видового багатства фаун свідчить, що цей показник 

тісно пов'язаний з величиною території, яку види займають. 

Істотна ознака будь-якої фауни – екологічна природа видів, що її 

складають. Наприклад, для фауни тропічного лісу характерна велика 

кількість видів, приурочених до дерев. З одного боку, це – лазячі форми 



ссавців, птахів, рептилій та амфібій, численних комах та інших тварин; з 

іншого – види, пов'язані з деревами трофічними відносинами: плодоїдні, 

споживачі листя, споживачі та руйнівники деревини. Більшості тварин 

властива цілорічна активність. 

На основі дослідження та порівняння фаун роблять важливі 

зоогеографічні висновки. Виявилося, що найважливішою особливістю 

фауни є її зв 'язки з сусідніми, а також більш віддаленими фаунами. Їх 

можна виразити показниками спільності систематичного складу фауни 

(як правило, у відсотках). Проте нерідко спільні види представлені 

місцевими формами – підвидами, або ж вони (при невеликій кількості) 

замінюються близькоспорідненими вікарними видами. Це свідчить про те, 

що хоч фауни розвивалися на спільній основі, надалі шляхи їх розвитку 

розійшлися. Порівняння фаун може здійснюватися на рівні видів, родів і 

навіть родин (при дослідженні великих фауністичних регіонів). 

Не менш істотним є урахування ще однієї важливої ознаки – 

ступеня самобутності фауни, який виражаються наявністю ендемічних 

таксонів. Чим вищий систематичний ранг ендеміків, тим більш самобутня 

фауна. Наявність у складі фаун ендемічних рядів та родин відображає 

тривалий розвиток фауни в умовах ізоляції. Наявність ендемічних видів чи 

підвидів свідчить про відносну молодість фауни та ґї тісний зв'язок з 

іншими фауністичними комплексами. Приклади давньої та самобутньої 

фауни – Австралія (8 ендемічних родин ссавців, 3 – птахів, велика 

кількість ендемічних родів з усіх класів хребетних) та Неотропічної 

області (на території Південної Америки – 12 ендемічних родин ссавців, 

26 – птахів, численні роди рептилій, амфібій, комах). Фауна Голарктики – 

значно бідніша і менш оригінальна. 

Наведені ознаки (видовий склад, екологічна природа, зв'язки з 

іншими фаунами, ендемізм) властиві будь-якій фауні. 

Структура фауни. Кожна фауна володіє певною систематичною 

структурою, тобто специфічним розподілом видів між родами, родинами 



та вищими систематичними одиницями. Для цього необхідний великий 

об'єм даних по усіх групах тварин. Структура пізнається не лише через 

кількісне співвідношення різних систематичних одиниць, а також через її 

географічний аналіз, тобто встановлення подібності та відмінностей у 

розповсюдженні видів, які входять до її складу. Види, що володіють 

подібним розповсюдженням, представляють географічні елементи фауни. 

У відповідності до характеру розповсюдження ці елементи носять певні 

назви (північні, південні, західні, східні), які використовуються для 

географічного аналізу фауни обмежених територій. При аналізі ареалів 

видів тієї чи іншої фауни в-цілому, назви географічних елементів будуть 

іншими (європейсько-сибірський, східносибірський, центральноазіатський, 

бореальний тощо). Термін адвентивні або "заносні елементи" означає, що 

дані види натуралізувалися завдяки занесенню ззовні і не є єдиною 

географічною групою. Отже, географічний аналіз фауни дає уявлення про 

тил розповсюдження видів, які входять до її складу, але для пізнання 

фауни цього мало. Необхідно вияснити вірогідне походження видів, шляхи 

їх потрапляння до складу фауни і те, як походження кожного з них 

відбивається на їх розповсюдженні. Відповіді на ці питання дає 

історичний, або генетичний аналіз фауни. Він базується на вивченні 

ареалів не лише видів, але й родів. При його проведенні насамперед 

виясняють, які елементи фауни виникли у межах даної території (їх 

називають автохтонними), а які потрапили внаслідок розселення з інших 

центрів (це – алохтонні види). Часто буває, що автохтонні види належать 

до алохтонних родів (наприклад, при острівній ізоляції). Для автохтонних 

видів надалі виясняють, як він виник. Для цього виясняють екологічну 

відповідність автохтонного виду сучасній обстановці і, по-можливості, 

отримують палеонтологічні матеріали. Для алохтонних видів виясняють, 

звідки вони проникли, коли увійшли до складу фауни та якими шляхами 

відбувалося їх переміщення, вивчаючи ареали та їх динаміки. 



Ендемізм є однією з найважливіших особливостей фауни. 

Ендемічними систематичними одиницями називають види, роди та інші 

таксономічні одиниці, які зустрічаються лише в якій-небудь певній 

області й ніде більше. Тому ендеміки є специфічним компонентом будь-

якої фауни і абсолютно відрізняють її від інших фаун. Кількість ендеміків у 

різних фаунах неоднакова: найвищий відсоток ендемізма  В острівних 

фаунах, а на континентах – в районах з дуже розчленованим рельєфом, 

тобто в гірських країнах. Для утворення ендемічних видів потрібна не 

лише географічна ізоляція, але й тривалий час. Тривалий і непевний 

розвиток фауни сприяє виникненню нових видів, тоді як швидкі швидкі 

зміни умов існування, навпаки, ведуть до вимирання одних та розселення 

інших. Велика кількість ендеміків відображає тривалість розвитку фаун. 

Тому в тих частинах земної кулі, де екологічна обстановка істотно не 

змінювалася з третинного періоду, зберігається велика кількість 

автохтонних ендемічних видів (приклади – екваторіальні ліси Південної 

Америки, Західної Африки та Південно-Східної Азії). Молоді фауни, які 

сформувалися в областях, недавно звільнених від четвертинного 

зледеніння, навпаки, практично не містять вагомої кількості ендеміків або 

ж вони досягають лише підвидового рангу. 

Різниця між ендемічними та неендемічними компонентами фауни не 

абсолютна. У більшості фаун є так звані субендеміки, або майже ендемічні 

таксони, ареали яких тільки незначно виходять за межі свого регіону. 

Рівень ендемізма неоднаковий у різних фаунах: наприклад, у фауні 

Неотропіки 17 ендемічних родин ссавців (80 % ендемічних видів) та 26 

ендемічних родин птахів (78 % ендемічних родів). В той же час, фауна 

усієї позатропічної Євразії (Палеарктика) є лише по одній ендемічній 

родині ссавців та птахів. Розрізняють ендемізм прогресивний 

(неоендемізм) та реліктовий (палеоендемізм). Наявність у фауні 

реліктових ендеміків говорить про те, що сприятлива для них обстановка 

зберігається тривалий (в геологічному розумінні) час, нехай і на незначних 



просторах (гатерія). Для консервативних ендеміків високого рангу нерідко 

характерне диз'юнктивне поширення. Типовий приклад – жаби родини 

Leiopelmidae (гладеньконогі) з двома видами – гладеньконіг (Ascaphus 

truei) та ліопельма (Liopelma hochstctteri). За геологічним віком вони – 

найдавніші з безхвостих амфібій, викопні залишки родини відомі з 

верхньоюрських відкладів. 

Вік фауни. До складу будь-якої фауни входять елементи, що 

розрізняються не лише за географічним розповсюдженням, але й за віком, 

тому важливим є визначення віку роду чи виду та час його входження до 

складу даної фауни. Якщо вид належить до автохтонних, відповідь на 

перше запитання одночасно є відповіддю й на друге. Для алохтонних 

визначення абсолютного віку можливе лише при наявності викопних 

залишків. Іноді допомагають також зоогеографічні дані (материк та 

острови тощо). На подібних уявленнях базується теорія колишніх 

материкових з'єднань, згідно якої наявність близькоспоріднених таксонів 

(родів, родин) на різних материках є доказом того, що ці материки у 

минулі геологічні епохи були єдиним цілим. 

Часто відносний вік виду можна визначити за ступенем його 

примітивності або, навпаки, еволюційної просунотості: примітивність чи 

систематична відокремленість виду доводить його відносну давність. 

Проте вияснення відносної чи абсолютної давності виду не розв'язує 

питання про час його включення до певної фауни, оскільки давній за 

походженням вид може бути недавнім оселенцем до даної фауни. При 

вивченні історії фауни основну увагу звертають на «вік присутності» 

деяких видів у її складі. З певною достовірністю час включення виду до 

фауни можна встановити низкою екологічних показників, зокрема, 

положенням виду в ландшафті. 

Як правило, у фауні виділяється декілька категорій видів у 

залежності від ступеня відповідності їх сучасним екологічним умовам, а 



значить, і від відносної давності перебування їх у складі даної фауни: 

прогресивні, консервативні і реліктові елементи. 

Для прогресивних видів фауни сучасні умови середовища 

сприятливі чисельність їх висока, а межі ареалу мають тенденцію до 

розширення (ознаки біологічного прогресу). До них належать, з одного 

боку, прогресивні ендеміки, які виникли недавно у межах території, 

зайнятої фауною. Вони або ще не встигли розселитися, або ж навіть не 

мають шансів на це (безкрилі листоїди роду ореомела; альпійської зони 

Середньої Азії). З іншого боку, прогресивні елементи представлені 

алохтонними видами, які недавно потрапили до області, зайнятої фауною, 

перебувають в процесі розширення ареалу. 

До консервативних належить переважна більшість видів будь-якої 

фауни, які перебувають у відносній рівновазі з умовами існування. Ні 

ознак згасання у вигляді скорочення ареалу, ні ознак експансії 

(розширення ареалу) вони не виявляють. Чисельність їх популяцій 

коливається навколо певної середньої величини; вони є стійкими 

компонентами основних біоценозів і добре пристосовані до різнзних 

місцеіснувань. Незважаючи на "стаж" перебування у складі фауни, вони у 

даний час успішно розвиваються. 

Реліктами вважаються види (або роди), які вже минули епоху 

розквіту скоротили чи скорочують свій ареал. Сучасні умови існування не 

зовсім відповідають їх екологічним вимогам – це основний фактор, який 

визначає виділення реліктов форм. Їх процвітання сьогодні неможливе, 

про що свідчить зменшення чисельності популяцій та відступання від 

колишніх меж ареалів. Релікти можуть бути як дуже давніми за віком 

(гатерія, рис. 2.1), так і більш молодими (так звані льодовикові релікти, 

наприклад, заєць-біляк у Центральній Європі, рис. 2.2). Молоді релікти 

залишаються у чужих для них лісових формаціях з часу однієї зі стадій 

четвертинного оледеніння. 



  
Рис. 2.1. Гаттерія Рис. 2.2. Заєць-біляк 

 

Генезис фауни. Екологічні умови визначили загальний вигляд фауни 

та адаптації видів, які входять до її складу. Водночас, систематичний склад 

фауни та його особливості склалися під впливом історичних причин. Тут 

мали значення історія самих таксонів та їх розселення, вік території, зв'язки 

з іншими територіями, умови минулих геологічних епох та низка інших 

обставин. Поділ факторів, що обумовили розвиток фауни, на екологічні та 

історичні умовний, оскільки і раніше розвиток тваринного світу протікав 

під впливом екологічних факторів, але не лише вони обумовили 

фауногенез. 

Процес формування фауни є процесом об’єднання різнорідних 

елементів у єдиний комплекс. Надалі ці елементи розвиваються спряжено 

на певному просторі і велике значення має те, що простір, який є ареною 

формування фауни, також неоднорідне. В одних випадках – це нова 

територія, не заселена тваринами, в інших – простір, заселений з давніх 

давен. У першому випадку вся фауна утворюється за рахунок алохтонних 

елементів – мігрантів. Якими вони будуть, залежить від набору видів на 

сусідніх територіях та їх здатності до розселення, від подібності 

середовища на новій та оточуючих територіях тощо. 

Істотно, що оскільки з кожної з сусідніх територій мігрує не уся 

фауна, а окремі її представники, новоутворена фауна одразу ж виявляється 

різнорідною, навіть якщо джерело її формування єдине. Це пояснюється 

тим, що не усі види володіють однаковою вагільністю, швидкістю 



розселення і, відповідно, не всі одразу вкоріняються на новій території. 

Тому в нових умовах складається інша фауна, склад якої бідніший, ніж у 

вихідної. 

Нова фауна по відношенню до моменту її формування буде 

молодою, незважаючи на те, що види, що ввійшли до її складу, можуть 

мати значно більший вік. Але молодість фауни не обов'язково обумовлює 

її бідність, це залежить від джерел формування. Якщо таких джерел 

декілька і кожна з фаун, розміщених поблизу, досить багата, на новій 

території утворюється вкрай змішана фауна з багатим набором видів 

(приклад – фауна Скандинавії). 

Значно складніше відбувається фауногенез у випадку формування 

фауни на території, де вже склався й давно існує тваринний світ. Тут ідуть 

перетворення наявних фаун і, крім того, умови середовища можуть 

зазнавати істотних змін. Як правило, кожна фауна, яка формується на уже 

заселеній території, повинна містити різні елементи. З одного боку, це 

види попередньої фауни, які переживають зміни довкілля на місці. Вони з 

часом перейдуть у стан реліктів, оскільки їх природа не буде повністю 

відповідати новим умовам. Кількість таких видів буде різною у різних 

фаунах. До складу нової фауни увійдуть також види давньої фауни, які 

"влаштовує" нова обстановка. Вони можуть навіть виграти від перемін і 

дати спалах видоутворення. У цьому випадку автохтони нової фауни 

будуть нащадками давнього фауністичного ядра. З іншого боку фауна, яка 

формується, отримає істотне поповнення за рахунок мігрантів – 

алохтонних видів, вік яких різних, але як нові оселенці вони утворять 

молодий фауністичний прошарок. Завдяки їм на новому місці з’являться 

наймолодші автохтони, що сформуються внаслідок процесу 

видоутворення. 

Реліктів та види давнього ядра фауни можна назвати первинними 

фауністичними елементами, мігрантів та їх потомків-автохтонів – 



вторинними. Серед них лише нові автохтони належать до прогресивних 

ендеміків. 

Будь-які фауни, як ті, що розвиваються, так і ті, що давно склалися, 

перебувають у динамічному стані. Еволюційні процеси перебігають 

всюди, кругом відбуваються і прогресивні, і регресивні перетворення, 

змінюється вигляд і "старих" фаун. 

Отже, спосіб фауногенеза можна визначити за часткою участі 

автохтонів та мігрантів у складі сучасних фаун. Наявність великої 

кількості широко розповсюджених видів при низькому відсотку ендемізма 

свідчить про переважання міграційних процесів у фауногенезі. І навпаки, 

кількісне переважання ендеміків, особливо високого рангу, свідчить про 

домінування місцевих процесів формоутворення, які тривають довгий час. 

 

Ареал та його формування 

Основні складові формування ареалів 

Кожний вид займає нині на земній поверхні область, межі якої 

визначені протидією, яку здійснює будь-який несприятливий фактор 

середовища здатності цього виду до розповсюдження. Ця здатність та 

лімітуючі умови неоднакові для різних видів, і тому зони їх поширення 

відрізняються за виглядом та протяжністю. З тих самих причин генетично 

відмінні форми, з яких складається вид (підвиди, різновидності) займають 

неоднакові ділянки. Вияснення географічних ареалів цих таксонів 

надзвичайно важливе для пізнання їх походження, історії, екології, а також 

еволюції палеогеографічних умов. 

На формування сучасних ареалів тварин істотний вплив мають: 

1. Пристосувальні можливості виду; 

2. Здатність виду до розповсюдження; 

3. Палеогеографічні та палеокліматичні фактори; 

4. Екологічні фактори (як абіотичні, так і біотичні: наявність видів-

конкурентів, тиск хижацтва та паразитизму тощо); 



5. Випадкові фактори (заноси).  

Пристосувальні можливості виду. Розподіл тварин на суходолі, у 

прісних водоймах та морях вкрай нерівномірний. Море – колиска життя; 

тут відбувалися найбільш ранні етапи еволюції тваринного світу. Численні 

давні групи так і не знайшли шлях на суходіл чи у прісні водойми 

(головоногі, голкошкірі, покривники, що процвітають у морях донині; 

деякі дрібні рецентні групи – щетинкощелепні, погонофори, плечоногі, 

фороніди тощо та численні вимерлі гілки тваринного царства). Проте, 

незважаючи на величезні простори Світового океану, кількість морських 

видів не перевищує такої прісноводних чи наземних, насамперед, через 

відносну сталість умов довкілля протягом тривалих проміжків часу на 

значних територіях. Водночас, мінливість умов та величезна кількість 

екологічних ніш суходолу сприяли урізноманітненню наземних тварин. 

Є види, які мало відрізняються за вимогами до умов довкілля, проте 

частіше такі відмінності виражені чітко. Сам факт існування великої 

кількості спеціалізованих видів свідчить про здатність тварин 

пристосовуватися практично до будь-якої їжі та будь-яких кліматичних 

умов у межах, що визначаються біохімічними закономірностями 

тваринних організмів. Внаслідок цього процесу, що тривав сотні мільйонів 

років, тварини заселили земну кулю від полюса до полюса, включаючи 

приполярні водойми та морські глибини, де активне життя йде при 

температурі 0°С. Життя не припиняється також у термальних джерелах з 

температурою понад 50°С, хоча у більшості тварин вже при трохи нижчих 

температурах спостерігаються розлад ферментних систем та необоротні 

зміни білків. 

Щодо вертикального розповсюдження, представники різних класів 

існують в океанських западинах на глибині близько 11000 м (суцільний 

морок та шалений гідростатичний тиск) (рис. 2.3). В той же час, углиб 

ґрунту тварини проникають лише на кілька метрів: дощові черви, терміти 

та мурахи-листорізи іноді закопуються на 5-8 м, а більшість ґрунтових 



тварин мешкає на глибині біля метру (нестача порожнин для схованок та 

їжі). У високогір'ях, незважаючи на холод, тривале збереження снігового 

покриву, нестачу їжі та кисню, зустрічаються ссавці (пищухи у Гімалаях на 

висоті 6300 м, гірські барани, козли, вовки, лисиці, горностаї, степові 

тхорі, зайці, бабаки, полівки – на висотах 3000-4000 м в Алтаї) (рис. 2.4). 

Ще вище піднімаються у гори деякі птахи: орли та грифи у Гімалаях і 

кондори в Андах досягають висот 7000 м. Інші птахи лише випадково 

потрапляють на ці висоти. Над рівнинами птахи рідко піднімаються вище 

за 2000-3000 м, хоча журавлів спостерігали на висоті 5000 м, а диких гусей 

– майже на 9500 м. Інші ж літаючі тварини тримаються близько поверхні 

Землі (комахи, кажани), хоча зареєстровано сарану на висоті 1500 м, а у 

ловецьку сітку, розміщену на літаку, потрапляли комахи та павуки на 

висоті 2000, а іноді – навіть 4000 м. Слід зауважити, що наявність павуків у 

таких зборах незаперечно свідчить про пасивне занесення безхребетних на 

такі висоти з висхідними потоками повітря. 

  
Бокоплав Alicella gigantea (глибина – близько 

8400 м) 
Pseudoliparis amblistomopsis (глибина – 7703 м) 

Рис. 2.3. Елементи фауни ультраабіссалі 

Доведено, що наземним тваринам легше пристосуватися до спеки та 

вологості тропіків, аніж до сильних морозів та різких коливань температур 

у високих та середніх широтах. Окрім того, проживанню у тропіках сприяє 

буйна рослинність та рівномірний світловий режим, тому кількість видів, 

в-цілому, зменшується в напрямку від екватору до полюсів. Винятком є 

аридні зони, де видове різноманіття може бути меншим, ніж у більш 



віддалених від екватора, але вологих областях. Міграції птахів та ссавців 

лише незначно згладжують широтний градієнт біорізноманіття тварин. 

При посуванні від екватору до полюсів спостерігається ще одна 

закономірність: заміщення ектотермних (пойкілотермних) тварин 

ендотермними (гомойотермними), аж до повного зникнення перших у 

високих широтах, тоді як у приекваторіальній зоні вони представляють 

більшість біорізноманіття тварин. Винятком є лише деякі паразити, але 

вони використовують тварин-хазяїв як джерело тепла (наприклад, воші 

тюленів). 

Межі поширення ектотермних хребетних – амфібій та рептилій – 

лежать значно ближче до екватора, ніж безхребетних, які легше 

витримують вимушене скорочення активного періоду життєдіяльності 

(джмелі, наприклад, живуть у тундрі). Описана закономірність 

справедлива лише для наземних тварин, оскільки майже стала, хоча й 

низька, температура середовища та багата база живлення забезпечують 

існування безхребетних і риб навіть у найхолодніших зонах арктичних та 

антарктичних вод. 

Відомо, що межі вертикального та горизонтального поширення 

тварин ширші, ніж у рослин, проте тварини залежать від рослин як 

джерела органічних речовин. Тому в позбавлені рослинності області Землі 

тварини можуть проникати лише на декілька кілометрів. Для ілюстрації 

наведемо кілька прикладів. Всесвітньо відомі пташині базари високих 

широт існують за рахунок морських тварин, ланцюги живлення яких 

починаються з мікроскопічних водоростей. Від тих самих водоростей 

залежить життя китів, моржів, тюленів та білих ведмедів і первинної 

продукції, яку вони створюють, вистачає тваринами на усю довгу полярну 

зиму. 

Найвіддаленішим від джерела органічної речовини продуцентів є 

тваринний світ океанічних глибин. Ці тварини живляться "дощем" їжі, що 



падає зверху, і це позначилося на планах будови глибоководних тварин: 

вгору спрямовані брахіолі морських лілей та деяких голотурій. 

А чим живляться мешканці пустель та льодовиків? Часто тим, що 

приносить вітер – пилком квітів, просто пилом з органічним детритом, 

"повітряним планктоном", який заноситься часом на сотні кілометрів. 

Занесеними на льодовики та сніжники висхідними потоками повітря 

комахами живляться звичайні в альпійській зоні хижі комахи та павуки-

сінокосці. 

Здатність виду до розповсюдження залежить від двох факторів: 

швидкості розмноження та способів розповсюдження. 

Відмінності у плодючості окремих видів величезні. У одноклітинних 

швидкість поділу клітин велика, а проміжок часу між послідовними 

поділами може скорочуватися до кількох хвилин. Вони є типовим 

прикладом розмноження за експоненціальним законом доти, доки не 

втрутиться зовнішній несприятливий 

  
Пищуха  Гірський баран  



  
Гриф  Кондор  

  
Беркут  Гірська коза 

Рис. 2.4. Елементи високогірної фауни 

фактор. У багатоклітинних тварин кількість відкладених яєць істотно 

відрізняється в межах навіть однієї групи. Наприклад, річковий рак 

відкладає 250 яєць, а трав’яний краб – понад 100000. Рекордсменом серед 

комах є самка термітів, яка відкладає по одному яйцю щосекунди протягом 

усього життя (рис. 2.5). Декілька прикладів з риб: тріска в рік відкладає 

понад 4 млн. ікринок, оселедець – від 8 до 75 млн., риба-місяць (Mola 

mola) – до 300 млн (рис. 2.6). У прісноводних риб кладки менші, а 

найменша – у колючки (60-70 ікринок). Порівняно невеликі кладки у 

птахів – від 10-16 яєць у диких качок до одного у деяких видів птахів 

(гага). В-цілому, розміри та кількість яєць перебувають у зворотній 

залежності. 



  
Рис. 2.5. Самка терміта Рис. 2.6. Риба-місяць 

 

Кількість дитинчат у ссавців варіює від одного (у приматів, 

китоподібних, кажанів) до 20 (сірий щур), але ця кількість може зростати. 

До того ж, дрібні ссавці досягають статевої зрілості у віці кількох місяців, 

тобто здійснюється швидке відтворення. Проте навіть у слона – яскравого 

прикладу неблагополуччя, оскільки ця тварина досягає статевої зрілості 

лише на 16-17 році життя і малоплодюча – потомство однієї пари, 

захищене від несприятливих впливів, за 500 років досягло б 15 млн. (за Ч. 

Дарвіном). 

Хоча види з високою плодючістю а рriorі володіють перевагою 

перед слабо плодючими, далеко не завжди це забезпечує широке 

розповсюдження, оскільки нащадки гинуть як на стадії зародка, так і 

постембріональному періоді. Незвичайна плодючість майже повністю 

компенсується еквівалентною загибеллю під впливом несприятливих 

факторів фізичного середовища, відхилень у розвитку, паразитів, хижаків і 

це забезпечує відносну стабільність їх чисельності. 

Розповсюдження – це переміщення індивідуумів, їх діаспор або 

личинок. Воно може бути пасивним, якщо забезпечується зовнішнім 

джерелом, та активним – якщо організм забезпечує своє розповсюдження 

будь-якими способами пересування. 

При пасивному розповсюдженні, згідно досліджень 

Вольфенбаргера, щільність розповсюдження організмів зменшується 

пропорційно логарифму відстані від місця їх походження. Водночас, 



ефективність пасивного поширення значно відрізняється в залежності від 

особливостей агентів переносу та ступеня адаптації організму, що 

переноситься: 

1) деякі форми, як правило, не використовують зовнішніх джерел 

енергії для поширення, розмножуючись вегетативно і розповсюджуючись 

лише на невеликі відстані, де утворюють щільні поселення, захищаючись 

таким чином від конкуренції збоку інших видів; 

2) розповсюдження за допомогою вітру – анемохорія – 

забезпечується різноманітними морфологічними особливостями, до яких 

належать легкість та "летючість" (напр., у цист найпростіших та 

коловерток), а також розповсюдження цілих великих тварин. Відомі 

численні випадки перенесення комах на сотні кілометрів; урагани 

викликають знамениті "жаб’ячі" та "риб’ячі'' дощі (Марксвилл, США, 1949 

р), завдяки яким можливе заселення ізольованих водних басейнів. Біля 70 

таких випадків описує Шильдер (1956), зазначаючи, що тварини 

„приземлялися” на відстані від 5 до 17 км від рідної водойми. Хоча при 

анемохорії роль випадку надзвичайно велика, є й сталі тривалі вітри 

(пасати), які накладають відбиток на поширення багатьох тварин 

(вважається, наприклад, що ареал бабки Pantala flavescens обумовлений 

переважно вітром); 

3) протічні прісні води є природним агентом поширення водних 

тварин – гідрохорії. Крім планктонних тварин, так можуть 

розповсюджуватися навіть наземні молюски під час половідь, а пригоди 

діда Мазая відомі усім з дитинства; 

4) особливим агентом гідрохорного переносу є морські течії, що 

також розносять не лише планктон і розселювальні личинки сидячих 

організмів, але й наземних тварин; 

5) розповсюдження за допомогою тварин – зоохорія або форезія – 

зустрічається дуже часто. Яйця, спори, цисти, дрібні тварини можуть бути 

перенесеними на різні відстані, залежно від тварини-переносника. 



Надзвичайно важлива тут роль перелітних птахів. Так, завдяки голенастим 

та водоплавним птахам широко розповсюдилися болотяні та водні види. 

Стадії спокою тварин, що розселюються, „мандрують” у травному тракті, 

або ж у намулі, що пристав до лап птахів. Ці стадії, в свою чергу, 

пристосовані до такого переносу. Так, ікра деяких риб витримує 

двотижневе висихання. На лапках качки, підстреленої в Сахарі на відстані 

160 км від найближчої водойми, знайшли свіжу ікру молюска. На короткі 

відстані птахи можуть переносити навіть мальків риб, що заховалися між 

пір’ям. Звісно, для такого переселення відповідна стадія має володіти 

певною стійкістю до дії обсихання чи травних соків (яйця ракоподібних та 

деяких риб). Птахи часом "перевозять" і наземних тварин: описаний 

випадок, коли малинівка, яка прилетіла на острів Меллум у Північному 

морі, принесла на черевці 7 равликів. Дрібні тварини можуть переноситися 

на шерсті ссавців. Мігруючі види хребетних "нагороджують" відповідною 

паразитофауною автохтонних тварин у місцях міграцій; 

6) починаючи з доісторичних часів і донині все більш ефективним 

стає антропохорне поширення тварин, зовнішнім агентом якого є людина. 

Розрізняють власне антропохорію – випадкове, ненавмисне занесення 

виду на певну територію, та інтродукцію – заплановане переселення виду. 

Як свідомий агент розповсюдження людина розширила ареали домашніх 

тварин. Завдяки добору рас, адаптованих до нових кліматичних умов, межі 

цього розповсюдження останнім часом розсунулися. Якщо завезені види 

поширюються та приживаються за територією, яка передбачувалася для їх 

культури, та існують там без допомоги людини, говорять про 

натуралізацію видів. Так, європейський звичайний шпак (Sturnus 

vulgaris), завезений до Центрального парку Нью-Йорку, почав там 

гніздувати у 1891 р. і поширився звідти концентрично майже по усьому 

сходу СІІІА. Цей же вид натуралізувався у Південній Африці, Австралії та 

Новій Зеландії (рис. 2.7). І навпаки, мускусний щур, або ондатра (Ondatra 

zibethica), завезена до Європи для розведення, утворила значні "дикі" 



колонії з окремих тварин, які повтікали (рис. 2.8). Завезений у 1905 р. до 

Чехословаччини, цей вид заселив усю країну, а відтак – Румунію та 

Болгарію. В середині 20 століття ондатру почали розводити на сході 

Франції, у Бельгії, Нормандії, Англії, Фінляндії, Сибіру та Казахстані й ці 

ділянки стали відправними пунктами для колонізації гризуном річок і 

боліт Європи та Азії. Випадок із завезенням кроликів у Австралію давно 

став хрестоматійним. Як випадковий агент розповсюдження, людина ввела 

у нові області численні види тварин, починаючи від класичного 

колорадського жука. 

  

Рис. 2.7. Шпак (фото В. Кузьмінської) Рис. 2.8. Ондатра 

  
Рис. 2.9. Рапана Рис. 2.10. Балянуси 

 

Тварини часто випадково розселювалися за допомогою транспорту: 

кораблі переправили до Нового Світу чорного та сірого щурів, з морів 

басейну Тихого океану до Чорного моря – рапану (рис. 2.9), балянусів 

(„морських жолудів”) (рис. 2.10), три види реброплавів... список можна 

продовжувати. Разом з культурними рослинами завозили їх паразитів – 



наприклад, червчика (Icerya purchasii), який, „вийшовши у світ” з 

Австралії, опанував увесь світовий ареал цитрусових. 

Наостанку додамо, що розселення одного виду може 

забезпечуватися найрізноманітнішими факторами (агентами 

розповсюдження). 

Активне розповсюдження, безумовно, відіграло визначальну роль 

у розселенні видів, здатних швидко й тривало пересуватися, наприклад, 

таких водних тварин, як китоподібні, наземних - вовки, крилатих – 

мігруюча сарана, яку знаходили в океані у 600 км від берега. 

Активні переміщення можуть набувати характеру масових міграцій 

(перельоти сарани (рис. 2.11) та метеликів, переміщення великих стад 

дрібних гризунів – лемінгів та сірих щурів). В окремих випадках 

епізодичні масові міграції (їх слід відрізняти від сезонних) можуть 

привести до вселення виду на нову територію. Класичний приклад – 

метелик-данаїда монарх (Danaus archippus) (рис. 2.12) з Американського 

континенту змогла внаслідок масових міграцій, які налічували мільйони 

особин, перетнути океан. Рухаючись на захід, вона вже у 1840 році досягла 

Нової Зеландії, у 1850 – Гавайських островів, у 1870 – Австралії. У 

східному напрямку метелик пересік Атлантику до Канарських островів 

(1880 p.), відтак – досяг Північної Африки, а нещодавно – Західної Європи. 

Влітку ці метелики живуть поодиноко, а восени збираються у зграї. Західні 

популяції зимують у Каліфорнії південніше від Сан-Франциско та 

Мексиці, східні – у Флориді, Мексиці, на Кубі і, можливо, на Багамських 

островах. Відомо, що монарх зустрічається влітку навіть на березі 

Гудзонової затоки, тому здійснює надзвичайно довгі міграції. 

Австралійська чортополохівка пролітає 1900 км до Нової Зеландії. 

Хрестоматійним прикладом неперіодичних міграцій серед ссавців є 

лемінги. 

Стосовно можливостей та ефективності активного розселення різних 

груп тварин слід зауважити наступне. Найкраще пристосовані до 



розселення птахи, і все-таки відносна сталість меж їх ареалів при широко 

відомих льотних якостях численних мігруючих птахів свідчить про 

значний вплив фізичних факторів середовища на формування їх ареалів. 

Проте деякі середньоєвропейські птахи (міська ластівка, чорний лелека 

(рис. 2.13), бджолоїдка (рис. 2.14) та бугай) заселили південні місця 

зимівлі. Білий лелека вже понад 50 років здійснює спроби гніздуватися у 

Південній Африці, проте сталої місцевої популяції там досі немає. У 

більшості ж випадків перельоти призводять лише до дуже обмеженого 

розширення ареалів. 

Доведено, що дарвінові (галапагоські) в’юрки мають материкове 

походження. Двом видам птахів вдалося здійснити „стрибок через океан” в 

наш час. У 1937 році чикотні (рис. 2.15) під час сильної бурі потрапили у 

Гренландію й прижилися там. Єгипетська чапля (рис. 2.16), поширена в 

Африці та Азії, у 1930 р. була виявлена у Гвіані, причому можливість 

завезення виключена. 

  
Рис. 2.11. Міграція сарани Рис. 2.12. Масовий літ метеликів-монархів 

 

У Трінідаді у 1957 році було добуто єгипетську чаплю, яку 

кільцювали у 1956 р. в Іспанії. Нині ж цей птах поширений в Америці. 

Таке швидке поширення пояснюється відсутністю конкурентів. З 1948 р. 

ця чапля живе також в Австралії. Цікаво, що здійснена у 1933 р. спроба 

акліматизувати чаплю на цьому континенті завершилась невдачею.  



  

Рис. 2.13. Чорний лелека (фото А. Фєдосєєва) 
Рис. 2.14. Бджолоїдка 

(фото В. Кузьмінської) 

 
 

Рис. 2.15. Чикотень (фото В. Кузьмінської) Рис. 2.16. Єгипетська чапля 

 

Поширення кільчастої горлиці у Південно-Східній та Центральній 

Європі протягом 20 століття стало хрестоматійним. Так само раптово й без 

видимої причини поширився канарковий в’юрок: у 1800 р. його зовсім не 

було у Центральній Європі, а у 1925 р. птах зустрічався на березі Ризької 

затоки. 

У ссавців дорослі часто виганяють з ділянок підрослий молодняк. 

Часто цьому сприяє система внутрішньопопуляційних суспільних 

відносин. Іноді тварини мігрують у пошуках їжі чи статевого партнера. 

Так, лосі зі сходу проникли у  Німеччину (Баварію) та Австрію. Методом 

мічення показано, що білки можуть переміщуватися на 240 км, песець – на 

1000 км, лісовий нетопир – на 1650 км, руда вечірниця – на 2350 км від 

місця проживання. 

Численні ссавці можуть далеко запливати у море. Косулі та олені 

здатні перепливати морські протоки, гіпопотами долають 30 км між 



Африкою та Занзібаром. Чудовими плавцями є й рептилії: Наприклад, 

гребенястий крокодил подолав відстань понад 1000 км аж до Кокосових 

островів; сюди ж, ледве залишившись у живих, потрапили суходільні змії. 

Водночас, активне розселення амфібій вкрай обмежене 

особливостями їх біології: вони значно більш чутливі до підвищеної 

солоності води, ніж будь-які інші хребетні у зв’язку з підвищеною 

проникністю шкіри. Тому навіть вузькі морські протоки, як і аридні 

області, для них непроникні. 

Є риби, які регулярно переміщуються по суходолу в пошуках 

здобичі: намульні стрибуни (Periophtalmus), риба-повзун з Південної Азії 

(Anabas testudinaceus) та південноамериканські панцирні сомики 

(Hoplosternum) і таким чином можуть заселяти нові водойми. Це властиво 

навіть нашим вуграм. 

Окрім регулярних міграцій, деякі риби здійснюють майже 

навколосвітні подорожі. Тріска, помічена у Північному морі, була 

впіймана через 4,5 роки біля Ньюфаундленда. Два невеликих синіх тунця 

(Thunnus thynnus) перетнули Атлантичний океан від затоки Массачусетс 

до Біскайської затоки за 5 років. Два великих синіх тунця пропливли від 

Багамських островів до узбережжя Норвегії 4200 км за неповних 4 місяці. 

Рекордсменом став тунець, який, пливучи понад 5 років, від берегів 

Мексики дістався до Південної Японії. Зрозуміло, що хороші плавці 

розповсюджені дуже широко. 

Серед активно мандруючих на великі відстані безхребетних, 

насамперед, згадаємо комах. У Північному та Балтійському морях 

Гейдеманн виявив у 30 км від берегів понад 100 видів комах, які 

прилітали у пастки, встановлені на маяках. Біля 95 % складали двокрилі 

(мухи й комарі), на другому місці – паразитичні перетинчастокрилі, за 

ними – метелики й жуки. Численні метелики (монарх) можуть для 

відпочинку сідати на воду; використовують попутні вітри. Багатьох 

метеликів не спиняють гірські перевали. Дуже далеко літають бабки. Але 



найбільше враження залишають мандри сарани, личинки якої починають 

шлях „пішки”, ще не маючи розвинених крил, та продовжують його у 

повітрі. 

В-цілому, можна зауважити, що більш рухливі види розповсюджені 

ширше, особливо у порівнянні з їх дрібнішими родичами. Для величини 

ареалу істотні не лише льотні якості; визначну роль відіграє також 

характер місцеіснувань, тому серед широко розповсюджених видів птахів 

переважають водні. 

Серед періодичних міграцій визначне місце належить перельотам 

птахів. Міграції усіх інших тварин ні за масштабами, ні за маршрутами 

незрівнянні з ними. На друге місце можна вивести колись дуже солідні 

мандри бізонів (рис. 2.17). На великі відстані мігрують північні олені (рис. 

2.18): навіть у одомашнених форм відстані між літніми та зимовими 

пасовищами складають понад 250 км. Величезні стада карибу тримаються 

місця лише 14 днів на рік під час народження малят, а їх сукупний 

міграційний шлях становить до 1000 км. У азіатських північних оленів він 

сягає 500 км. Причиною міграцій північних оленів є кормність угідь та 

погода, але звірі можуть почати кочівлю також при масових нападах 

комарів, ґедзів та оводів. 

На окрему згадку заслуговує міграційна поведінка тюленів, які 

збираються на певних ділянках узбережжя лише на час розмноження (рис. 

2.19-2.20). Так само регулярно й далеко мігрують кити. 

На далекі відстані переміщуються також кажани, які загинуть, якщо 

не знайдуть зимових сховищ, що не промерзають. Кажани Північної 

Америки, які шукають місця, де можлива зимова активність, мігрують на 

тисячі кілометрів. 

Класичним прикладом періодичних міграцій є катадромні та 

анадромні риби. Згадаємо, що міграційний шлях вугрів становить понад 

6000 км. 



  
Рис. 2.17. Бізони Рис. 2.18. Північні олені 

  

Рис. 2.19. Морські котики Рис. 2.20 Тюлені 

 

Розрізнити періодичні та неперіодичні міграції в метеликів майже 

неможливо, оскільки особини, які в свій час потрапили до тієї чи іншої 

області, після закінчення несприятливого періоду лише зрідка 

відправляються у зворотній шлях. Як правило, назад відлітають їх 

потомки, отже розмноження відбувається і й корінних місцеіснуваннях, і в 

нових районах. Якщо ж метелики залітають у місця, де розмноження 

неможливе, вони гинуть (олеандровий бражник). Нерідко метелики 

переміщуються лише у межах свого ареалу, шукаючи нові місця для 

відкладання яєць (білан капустяний), але іноді покидають їх. Загальної 

класифікації міграцій метеликів не існує, але є такі класифікації для 

певних географічних областей. Наприклад, Г. Варнеке, засновник 

досліджень міграцій метеликів, пропонує наступний поділ для Центральної 

Європи: 

1. Більш чи менш сталі іммігранти, які не можуть зимувати у 

Центральній Європі або зимують у виключних випадках на певній стадії 

розвитку (чортополохівка, адмірал, „мертва голова”, в’юнковий бражник, 



язикан, совка-гамма); 

2. Більш чи менш випадкові іммігранти (особини, які заблукали – 

великий винний бражник, олеандровий бражник); 

3. Місцеві види, які досить регулярно отримують поповнення з 

півдня (жовтюх лучний, жалібниця); 

4. Місцеві види, які здійснюють міграції всередині свого 

центральноєвропейського ареалу, а при певних обставинах можуть 

вилітати за його межі (махаон, білани жилкуватий, капустяний, ріп’яний, 

денне павичеве око, кропивниця - для неї зареєстроване денне 

переміщення на 150 км). 

Найцікавішою є перша група, оскільки це – види, які розселяються і 

в яких під впливом відбору виробляються риси осілості. Не виключено, що 

коли-небудь вони поповнять третю групу. Причини міграцій метеликів 

досі невідомі. Вважається, що вони шукають області, сприятливі у 

кормовому та метеорологічному відношенні. Значну роль при цьому 

відіграє стан статевих залоз: міграційний інстинкт зберігається, поки 

гонади нерозвинені. До мігруючих комах належать також мухи – 

дзюрчалки. 

Для ілюстрації співвідношення активного та пасивного розселення 

наземних тварин застосовують модель опанування нових та незаселених 

островів. Як модель найчастіше наводять острів Кракатау, на якому 

виверження вулкану в 1883 році знищило усе живе, вкривши грунт шаром 

попелу потужністю до 70 м. Новий фауністичний комплекс розвивався 

услід за рослинами, що потрапили сюди виключно пасивним шляхом. Вже 

через 6 років на Кракатау жило кілька видів павуків, комах і навіть 

рептилій. У 1933 році знайдено 1156 видів наземних тварин, не 

враховуючи мікрофауни, що склало близько 60 % від теоретично 

очікуваної кількості для острова подібних розмірів та розміщення відносно 

материка, причому 7 % тварин, очевидно, проникли активно, а решта – 

пасивно, насамперед, анемохорно. 



Значно частіше колонізація здійснюється в умовах гострої 

міжвидової конкуренції, яка часто визначає стабільність меж сусідніх 

ареалів двох видів. Результати цієї конкуренції залежать від екологічної 

валентності переселенців. Часто буває, що дорослі тварини успішно 

пристосовуються до нових умов, але розмножуватися не можуть. Іноді це 

пояснюється відсутністю місць, придатних для відкладання ікри, яєць або 

народження малят. Буває, що плодючість оселенців значно менша і більш 

плодючі місцеві види не дозволяють їм прижитися, позбавляючи їжі та 

зручних місцеіснувань. З іншого боку, велику роль у міжвидовій 

конкуренції відіграє ступінь кормової вибірковості колоніста порівняно з 

місцевим видом, який займає ту саму або подібну екологічну нішу. 

Перемагає той, хто менш вибагливий до кормових об'єктів та легше їх 

змінює. Нарешті, конкуренція може носити характер інтерференційної 

(прямої міжвидової боротьби), у якій виграє найсильніший. 

У низці випадків вселення та колонізація нового виду з високою 

конкурентоздатністю та широкими екологічними потенціями призводить 

до витіснення аборигенного виду. Перші ознаки цього процесу 

проявляються зменшенням його чисельності, потім вид стає локальним, 

його ареал подрібнюється та скорочується і фіналом може бути повне 

зникнення аборигена. Процес здійснюється тим легше, чим менший ареал 

виду і чим більше він ізольований різноманітними перешкодами. Зазвичай 

витіснення полегшується тим, що аборигенні види часто є вкрай 

спеціалізованими, а іноді – й реліктовими формами. Колоністи ж, навпаки, 

часто є видами еврибіонтними. Класичний приклад – витіснення 

філогенетично молодими та високоорганізованими видами північної 

півкулі давніх і менш конкурентоздатних мешканців південної півкулі. 

Інший приклад – витіснення автохтонної фауни Нової Зеландії та 

Австралії європейськими та північноамериканськими видами. 

Витіснення відбувається при зіткненні на одній території двох 

далеких та неспоріднених форм, а систематично близькі форми, як 



правило, займають суміжні території, тобто, тут проявляється географічне 

вікарування. 

Зникнення острівних популяцій відбувається невипадково. Нові 

іммігранти проходять через 1 або декілька циклів зміни 

конкурентоздатності та ймовірності вимирання. Сукупність цих змін 

називають циклом розвитку таксону. Новоприбульці спочатку володіють 

чудовою конкурентоздатністю. Види, які колонізують острови, переважно 

досягають високої чисельності та широкого розповсюдження. У більшості 

прибульців проявляються ознаки екологічного вивільнення: їх популяції 

дуже збільшуються та розповсюджуються в місцеіснування, які не займала 

батьківська популяція на материку. Пізніше конкурентоздатність 

іммігрантів затухає; їх розповсюдження обмежується невеликою кількістю 

місцеіснувань, а щільність локальних популяцій зменшується. 

Насамкінець такі тенденції призводять до вимирання. 

Про відносний вік острівних популяцій можна судити за характером 

їх географічного поширення та зовнішніми відмінностями між ними й 

тими материковими формами, від яких вони походять. На основі цих 

особливостей популяції відносять до однієї з чотирьох стадій: 1) 

поширення; 2) диференціації; 3) фрагментації; 4) ендемічності. У видів, які 

перебувають на пізніх стадіях циклу, спостерігається припинення 

переміщень між островами та сезонних міграцій, послаблення стадної 

поведінки та тенденція до існування переважно або виключно в глибині 

лісових місцеіснувань, часто – в гірських лісах. 

Центри розповсюдження та походження видів 

Розселення тварин передбачає наявність первинного ареалу – 

порівняно невеликого району, де відбувається видоутворення, тобто нова 

форма, яка дивергувала від батьківської, набуває видової самостійності. 

Надалі у такий спосіб виникають інші близькі форми, які об'єднуються в 

роди, а ті, у свою чергу, об'єднуються у таксономічні одиниці вищого 

рангу. Кожна з цих одиниць має власний ареал, який складається з 



видових ареалів. Найчастіше розподіл видів у межах родового ареалу 

нерівномірний (наприклад, є ділянки, де зустрічається лише 1 вид). Місця 

концентрації великої кількості видів отримали назву вогнищ видового 

різноманіття або центрів розповсюдження. Наявність центра видового 

різноманіття у межах родового ареалу свідчить, насамперед, про 

сприятливі умови існування там видів даного роду. Ці умови, як правило, 

не одноманітні, а різноманітні, що є передумовою підсиленого 

видоутворення. Диференційованість умов середовища на обмеженій 

території часто спостерігається у гірських країнах і до цих місцевостей 

часто приурочені вогнища видового різноманіття. Для добре вивчених 

груп тварин виявити центри видового різноманіття неважко, але вони 

необов'язково є центрами їх походження, тобто батьківщиною цих груп. 

Зважаючи на те, що ареали динамічні та що первинний ареал міг 

розміщуватися на території, де вже немає жодного виду роду, проблему 

можна однозначно розв'язати лише при наявності відповідного 

палеонтологічного матеріалу. 

При порівнянні вогнищ видового різноманіття виявляється 2 їх типи: 

1) велика кількість одноманітних видів – це свідчить про недавнє та 

спільне їх походження. Систематики об'єднують такі види у підроди або 

секції одного виду, 2) велика чисельність різноманітних видів, які 

належать до різних підродів та секцій, спорідненість між якими доволі 

віддалена. Таксономічне різноманіття видів, їх різнохарактерність 

наявність архаїчних форм свідчать про відносну давність існування роду в 

певній частині його сучасного ареалу. В той же час, багаточисельність 

видів при їх гомогенності та доведеній генетичній близькості свідчить 

лише про те, що процес видоутворення у цьому районі йде більш 

інтенсивно і джерело видового різноманіття подібного типу не може бути 

вогнищем походження роду. Можлива також поява вторинних центрів 

розвитку (наприклад, згадане потрапляння материкових видів на острова 

чи рівнинної форми у гірські райони). 



Чим вищий ранг систематичної одиниці, ареал якої досліджується, 

тим більшого значення для виявлення центру її походження та 

розповсюдження набувають дані палеонтології та палеогеографії. 

Якщо група, що розселюється, зустрічає на своєму шляху бар’єр, 

який важко подолати, за ним може виникнути самостійний цикл. Це 

можливо, при випадковому переселенні частини популяції як через водний 

простір, так і через суходіл. Іноді така ситуація виникає при проникненні 

тропічної групи далеко на північ, коли її найбільш холодостійкий член 

перетне сухопутний "міст" між Азією та Америкою. 

Цикли переселення, очевидно, мали місце серед багатьох груп 

тварин, що підтверджується палеонтологічними даними. Так, мастодонти 

виникли на початку третинного періоду в Африці. Протягом міоцену вони 

розселялися у Старому Світі, дійшовши нарешті на крайній північний схід, 

а звідти – до Америки. У наступні епохи вони почали вимирати, спочатку в 

Євразії, а відтак – в Америці. 

Добре вивчений цикл розселення представників родини коней – 

Equidae. Перші з них виникли у Північній Америці на початку третинного 

періоду і звідси почали поширюватися в Євразію. В кінці третиною 

періоду коні потрапили до Африки та Південної Америки, але Північна 

Америка протягом усього третинного періоду залишалася центром 

еволюції та розселення родини. Хвилі переселенців на інших континентах 

поступово згасали, не залишаючи більш високоорганізованих потомків. 

Єдиний сучасний рід Equus – походить з Північної Америки і звідси 

розселився по Євразії, Африці та Південній Америці. На початку 

четвертинного періоду в обох Америках коні вимерли. Представники п’яти 

сучасних підродів населяють (чи населяли в доісторичні часи) степи й 

савани Азії, Європи та Африки. 

Отже, розселення є однією з ознак успіху виду в конкуренції з 

іншими видами чи їх групами. Домінуючі види найбільш 



конкурентноздатні. Звідси випливає, що групи, які розселяються, є 

домінуючими. 

Причини обмеження ареалів 

Мають різноманітну природу. Найефективнішим є географічний 

бар’єр. Ефективність морських бар’єрів залежить від способів 

переміщення видів. Тому так звані океанічні острови, які ніколи не 

сполучалися з материком, є чудовим прикладом добору населення завдяки 

ізоляції (приклад – Галапагоси). І навпаки, поширення багатьох морських 

видів лімітоване перешийками. Наприклад, Середземне та Червоне моря, 

розділені Суецьким перешийком, мають істотно відмінні фауни. Проте 

створення каналу дозволило окремим видам (перлівниця) перейти у східну 

частину Середземного моря. Інший тин бар’єра для суходільних видів – 

рельєф. Безперервне гірське пасмо (наприклад, Гімалаї) – нездолана стіна 

для видів, що живуть на незначних висотах. І навпаки, гірські масиви 

ізолюють суто гірські види, сприяючи створенню острівців ендемізму. 

Бар'єрами для суто суходольних видів можуть бути озера або ріки 

(наприклад, Лімпопо та Оранжева – межі розповсюдження різних видів 

антилоп. На схід та на захід від озера Чад мешкають різні раси антилопи 

бубала (Bubalis major) та буйвола (Bubalus caffer) тощо). Поширення 

деяких тварин може обмежуватися певною рослинною формацією, яка 

займає великі простори і несумісна зі способом життя цих тварин. 

Приклад – савани для більшості лісових тропічних видів і, навпаки, 

тропічні ліси по відношенню до мешканців саван. 

Межі ареалів у більшості випадків обумовлюються кліматичними 

умовами. Річний цикл тривалості дня, ходу температур та вологості 

повітря – основні лімітуючі фактори поширення видів. 

У деяких випадках конфігурація ареалу визначається несприятливим 

субстратом. Класичний тваринний приклад такого типу едафічних меж 

– поширення видів суходольних молюсків на вапнякових ґрунтах. 



У локалізації видових ареалів істотну роль відіграють біотичні 

фактори. Чудовий приклад – співпадання ареалів аконітів та джмелів, які 

забезпечують їх запилення (рис. 2.21). 

  

Рис. 2.21-а. Джміль на аконіті 
Рис. 2.21-б. Джміль запилює антиррінум 

(фото В. Кузьмінської) 

 

Якщо вид локалізований у певній формації, доля його ареалу тісно 

пов’язана з долею цієї формації. Вирубування лісів сприяє видам 

відкритих просторів за рахунок суто лісових. Наприклад, у Євразії 

південна межа поширення таких лісових видів, як бурий ведмідь, 

росомаха, глухар, рябчик відсунулася на північ; в той же час гризуни та 

зайцеподібні з трав’янистих формацій – ховрах, заєць сірий (русак) 

поширились на північ. Ці зміни пов’язані з вирубуванням лісів на межі зі 

степом. Розширення пасовищ у північних степах сприяло зсуванню на 

південь ареалів дрохви (Otis tarda), степового орла (Aquila rарах), бабака 

(Marmota bobac) – видів, пов’язаних з вкритим чагарником первісним 

степом. 

Нарешті, аналіз лише сучасних географічних та екологічних умов 

не дозволяє пояснити розподіл тварин, який виник внаслідок тривалого 

процесу їх еволюції при одночасно змінюваних географічних та 

екологічних умовах. Для пояснення утворення ендемічних, вікаруючих, 

диз’юнктивних ареалів слід брати до уваги історичні фактори. 

 

Палеогеографічні та палеокліматичні фактори формування 



ареалів та фауністичних комплексів 

Протягом історії життя на Землі кліматичні умови не залишалися 

сталими. Найтеплішими у фанерозої були кембрійський (570 – 500 млн. р.) 

та девонський (400 – 345 млн.р.) періоди, ранньокам'яновугільна епоха – 

(345 – 300 млн. р.), мезозойська ера (235 – 65 млн.р.) та еоценова епоха (53 

– 37,5 млн. р.). У ці проміжки часу теплий клімат, подібний до сучасного 

екваторіального та тропічного, існував майже на усій земній поверхні. 

Кліматичні умови Землі також неодноразово погіршувалися. 

Існували не лише періоди глобально вираженої аридності, але й епохи 

зледенінь. Найбільш посушливі умови з розвитком великих пустель та 

морів з високою солоністю властиві кембрію, ранньому девону та пермі. 

Сильні похолодання з розвитком потужного покривного зледеніння відомі 

протягом пізньоордовицької (450 – 430 млн. р.) та пізньокам'яновугільної 

(300 – 280 млн. р.) та в четвертинному періоді. 

Вплив температури на еволюцію морських безхребетних виражався 

насамперед у зміні якісного складу біоценозів, а при тривалому впливі 

відображалось у розмірах, морфології та анатомічній будові організмів. 

Збільшення загальної кількості родин відбувалося у екстремальні 

кліматичні епохи. Оптимальні умови для існування організмів 

визначаються сталими високими температурами. Саме у цей час 

заявлялися й розселювалися нові види організмів. Похолодання призведи 

ли до масових вимирань, але прогресивні форми, які вижили і 

пристосувалися до існування в екстремальних умовах, надалі виявлялися 

надзвичайно плодовитими. Так, відомо, що представники усіх класів 

хребетних виникли лише у 2 досить обмежених інтервали часу, перший з 

яких обіймає девон – ранній карбон, а другий тривав від кінця тріасу до 

початку крейди. У девоні-ранньому карбоні та від середини тріасу до 

кінця юри значно збільшився вміст атмосферного кисню, що сприяло 

життєдіяльності хребетних, при цьому в умовах як досить високих, так і 

досить низьких температур життєдіяльність хребетних сильно 



пригнічувалася. Освоєння суходолу здійснювалося майже одночасно 

рослинами і хребетними завдяки невеликому зниженню температур та 

значній аридизації. Сильна аридизація ландшафтів тріасового періоду 

привела до вимирання амфібій, внаслідок чого панівною групою тварин 

стали рептилії, еволюції яких сприяв перемінно-вологий теплий клімат. 

Коротка історія розвитку органічного світу 

Геохронологічний та палеоекологічний підходи до періодизації 

історичного розвитку біоти 

 

Геохронологічний підхід широко використовується при висвітленні 

історичного розвитку біологічних систем (рис. 2.22). 

 

Рис. 2.22. Міжнародна хроностратиграфічна шкала 

Ми ж при описі історії органічного світу застосуємо сучасний поділ 

на палеоекологічні підрозділи, які відображають різні стани органічного 

світу в процесі його розвитку, а не геохронологічні підрозділи, що 

базуються на певних конкретних геолого-стратиграфічних міркуваннях. 

Архейський етап – виникнення життя 



Протягом усього цього етапу в біосфері Землі відбувалися 

найважливіші події, пов’язані з появою спочатку самого життя, а відтак – 

основних процесів життєдіяльності, властивих різноманітним сучасним 

живим організмам. Не торкаючись сучасного стану гіпотез виникнення 

живого, зауважимо, що в міру того, як відкриваються все нові й нові 

викопні залишки, термін появи життя на Землі поступово наближається до 

терміну її власного існування. 

Історію Землі зручно ділити на 4 головні стадії у відповідності до 

переважаючого на кожній з них способу здійснення процесу космічного 

розвитку: 1) атомна еволюція, в процесі якої відбувалися ядерні реакції, що 

приводили до утворення водню, а потім до побудови з нього інших атомів; 

2) хімічна еволюція, в процесі якої атоми об'єднувалися з утворенням 

хімічних сполук різного ступеня складності, в тому числі неживих 

органічних молекул; 3) органічна еволюція, до якої відносять усі події, 

починаючи від виникнення життя і до появи вищих тварин та рослин; 4) 

культурна еволюція, тобто накопичення та передача від покоління до 

покоління культурної спадщини, яка почалася після того, як людина 

піднялася у своєму розвитку вище за тварину. Відомий також приблизний 

вік цих стадій: Земля як тверде тіло утворилася 4,5-5 млрд. років тому 

(встановлено ураново-свицевим методом); найдавніші з відомих науці 

вулканічних порід датуються 3-3,5 млрд. років, а найдавніші осадові мають 

вік 3,4-3,8 млрд. років. 

Атомна еволюція переважала у формотворчому періоді історії Землі, 

а потім поступово перейшла в хімічну. Хімічна еволюція врешті-решт 

досягла стадії, на якій відбувалося утворення складних органічних 

молекул, які й підготували підґрунтя для виникнення життя. Умови життя 

на первісній Землі істотно відрізнялися від нинішніх: висока температура, 

відсутність кисню, надлишок вуглекислоти, наявність в атмосфері 

численних отруйних сполук (метану, аміаку, ціаніду тощо). Саме в таких 

умовах з’явилися перші живі організми. До найдавніших відомих нам 



викопних організмів належать бактерії та ціанобактерії, вік яких складає 

приблизно 3,2 млрд. років (вони знайдені в допалеозойській формації в 

Південній Африці); відповідно, й органічна еволюція налічує понад 3 

млрд. років. 

На основі способу добування енергії, способу живлення та 

структурної організації найбільш прогресивних форм виділяють 5 

головних стадій органічної еволюції: 1) стадія простих бактерієподібних і, 

можливо, вірусоподібних гетеротрофних часток; 2) стадія прокаріотичних 

автотрофних фото- або хемосинтезуючих клітин, прикладами яких у 

сучасній біоті є ціанобактерії та хемотрофні бактерії; 3) стадія 

еукаріотичних аеробних клітин, рецентними прикладами яких є 

одноклітинні зелені водорості та джгутиконосці; 4) стадія простих 

багатоклітинних аеробних організмів, прикладами яких можуть бути 

багатоклітинні зелені водорості, печіночники та губки; 5) стадія складно 

організованих тварин та наземних рослин. Перші чотири з них обіймають 

значну частину органічної еволюції – аж до вендського періоду; п’ята 

розпочинається у пізньому докембрії (венді). 

Істотне значення має вирішення питання про початкові стадії 

органічної еволюції. Протягом приблизно перших 2 млрд. років було 

зроблено кілька принципово важливих кроків до структурної організації та 

обміну речовин, які мали істотне значення для всієї наступної еволюції 

багатоклітинних. Це були: 1) автотрофне живлення; 2) аеробне дихання; 3) 

еукаріотична клітинна організація; 4) статеве розмноження. Вважають, що 

ці події відбулися 3,5 – 1,3 млрд. років тому в наведеній послідовності. 

Архейський світ був “світом прокаріот”. Вважається, що в цей час 

океан являв собою так званий “первинний бульйон” з достатньою для 

живлення перших живих істот кількістю розчинених органічних сполук. 

Існує також альтернативна думка, згідно з якою перші організми були 

автотрофними (тоді це могли бути аноксифотобактерії з відділу 

Грамнегативних бактерій, а потім заявилися скотобактерії та 



оксифотобактерії). Так чи інакше, безперервний ріст примітивних 

гетеротрофних часток неминуче мав привести до поступового виснаження 

первинного “органічного бульйону”. У цих умовах здатність організмів 

самостійно синтезувати собі їжу з неорганічної сировини давала величезні 

переваги, а розвиток здатності до фото- та хемосинтезу в примітивних 

прокаріотів, у свою чергу, проклав шлях до другого важливого кроку – 

аеробного дихання. 

Первинна атмосфера Землі мала водень, але не мала вільного кисню, 

тобто володіла відновними, а не окиснювальними властивостями. За таких 

умов примітивним гетеротрофним часткам та клітинам доводилося, 

очевидно, добувати енергію з органічного бульйону шляхом бродіння. Як 

відомо, бродіння – процес з метаболічного погляду неефективний, 

оскільки значна частка енергії вуглецевих сполук залишається 

невикористаною. У процесі ж аеробного дихання, яке забезпечує більш 

повний розпад сполук вуглецю, вивільнюється значно більше енергії. 

Відповідно, організми, які отримують необхідну їм енергію за рахунок 

клітинного дихання, можуть функціонувати при значно вищих швидкостях 

метаболізму ніж ті, що отримують енергію за рахунок бродіння. 

Для аеробного дихання потрібна атмосфера, яка містить кисень. Він 

утворюється як побічний продукт при фотосинтезі. На думку вчених, які 

вивчають ранні стадії історії Землі, перехід від первинної безкисневої 

атмосфери до атмосфери, що містить кисень, відбувся за рахунок 

активності примітивних фотосинтезуючих організмів. Провідну роль у 

зміні складу атмосфери відводять оксифотобактеріям. Виникнення 

окиснювальної атмосфери було поступовим і дуже повільним процесом і 

саме ця повільність вважається причиною надзвичайно великого проміжку 

часу (понад 2 млрд. років) між виникненням життя та появою еукаріот, а 

відтак – метазоїв. Тільки наприкінці наступної епохи досягається точка 

Пастера, яка, вважається, дає можливість перейти на кисневий метаболізм. 

Одночасно знижується кількість вуглекислоти та майже зникають отруйні 



гази. Очевидно, зі скотобактерій у цей час були поширені переважно 

хемосинтезуючі залізобактерії, які залишили по собі численні сліди у 

вигляді оксидів заліза (ІІІ). Основним типом угруповань (екосистем) цього 

часу були гак звані кіркові, тобто тоненькі плівки, що складалися з різних 

бактерій і розміщувалися на масивній основі із залишків їх 

життєдіяльності – строматоліти (рис. 2.23). Вік перших викопних 

залишків таких угруповань нараховує біля 3,5 млрд. років (відклади в 

Австралії та Південній Африці). 

Протерозойський етап — виникнення різноманіття угруповань 

Початок цього етапу датується приблизно 2,5 млрд. років тому. У 

цей час уже сформувалися основні континентальні плити, океани стали 

значно глибшими, хоча вода, вважається, за складом ще довго (можливо, 

навіть до карбону) була однаковою в усіх водоймах. Протягом протерозою 

на Землі відбулося щонайменше 3 зледеніння. Типовий протерозойський 

пейзаж складався з високих, майже вертикальних скель та дуже низьких 

рівнин, які приплив міг заливати на десятки кілометрів (це було можливим 

внаслідок ерозії, яку не стримували, як нині, відсутні тоді наземні 

організми). 

  
Сучасні строматоліти Західної Австралії 

(затока Шарк) 

Викопні строматоліти в Національному 

парку Глейшер 

Рис. 2.23. Кіркові угруповання – найдавніші на Землі 

У цих не дуже сприятливих умовах близько 2 млрд. років тому 

з’явилися перші еукаріотичні одноклітинні. Еукаріотична клітинна 

організація, при якій численні генні центри зібрані в справжні хромосоми, 

всі функції
 
розподілені між ядром та цитоплазмою і клітина містить такі 



органели, як хлоропласти та мітохондрії, була другим значним кроком 

уперед на шляху підвищення складності структури та здатності самостійно 

здійснювати різноманітні життєві процеси. Два основних моменти 

статевого розмноження – запліднення та мейоз – стали можливими завдяки 

групуванню генів у справжні хромосоми та переміщення хромосом у ядро 

в еукаріот. Статеве розмноження як упорядкований та симетричний метод 

створення комбінативної мінливості виникає на рівні одноклітинних 

еукаріот. Першими еукаріотами були, очевидно, представники архебіонтів, 

проте ніяких викопних залишків їх не знайдено, зате виявлена величезна 

кількість залишків організмів, які нагадують водорості з хлоробінтів – 

зелені та червоні. Не виключене також існування в цей час інших 

організмів: різних одноклітинних планктонних (акритархів) і навіть 

багатоклітинних тварин (деякі викопні залишки інтерпретуються як губки 

та кишковопорожнинні). Отже, припускають, що основною подією 

протерозою була поява та диференціація протистів, а відтак – поява 

перших багатоклітинних тварин в особі губок і, можливо, 

кишковопорожнинних. Угруповання цього часу були дуже подібними до 

архейських, зокрема, переважанням прокаріотних донних кіркових 

угруповань. Проте навіть у них з’явилися нові елементи, наприклад, 

справжні гриби і, можливо, кіркові червоні водорості. Планктонних 

організмів було небагато, і вважається, що серед них переважали 

представники підцарства хризолеукобіонтів – різні диноморфи, хромофіти 

тощо. Не виключено також, що суходіл того часу був населений різними 

бактеріями та грибами, хоча прямих свідоцтв цього немає. Отже, в 

протерозої різноманіття угруповань зросло. 

Вендський етап – розквіт безскелетної фауни 

Вважається, що клімат на Землі у венді значно потеплішав, 

припинилися постійні зледеніння суші. Більша частина материків зібралася 

в південній півкулі, а наприкінці епохи почалося утворення південного 

суперматерика Гондвани. Море значно переважало над суходолом, при 



цьому більша частина морів була мілководною і добре прогрівалася. У цих 

умовах поряд зі строматолітами, які починають занепадати, починається 

розквіт бентосних угруповань великих багатоклітинних безхребетних – 

представників різних типів (губок, кишковопорожнинних, плоских червів, 

членистих, погонофор, примітивних хордових), повністю позбавлених 

твердого скелету. Ця риса визначальна для вендської фауни, оскільки в 

наступному, кембрійському періоді більша частина організмів володіє 

твердим скелетом, а розміри їх значно зменшуються. Поряд з відомими 

нам групами, вендська фауна включала численні організми абсолютно 

незрозумілої систематичної приналежності. 

Ці фауністичні комплекси існували протягом 50-70 млн. років, а 

потім досить швидко замістилися кембрійськими. Досі незрозуміло, які 

саме причини зумовили цю зміну. Можливо, це була поява планктонних 

безхребетних (до цього часу планктонні організми були лише серед 

бактерій та протистів), які різко змінили прозорість води: мутна раніше 

вода зробилася прозорою за рахунок того, що планктонні безхребетні 

склеюють фекалії в компактні пакети, які осідають на дно. Внаслідок цього 

змінилися температурний та газовий режими придонного шару води. 3 

іншого боку, є свідчення про появу наприкінці вендського етапу перших 

хижих безхребетних, близьких до щетинкощелепних та хордових – 

конодонт, а можливо, також і хордових (безщелепних). Нарешті, 

вважається, що на рубежі криптозою та фанерозою дещо змінився 

хімічний склад морської води, що призвело, зокрема, до її “підлужування”. 

Усі наведені причини могли різко змінити загальний вигляд фауни. Проте, 

істотних змін у флорі порівняно з протерозойським етапом не відбулося.  

Кембрійським етап – заповнення морських угруповань 

Цей етап обіймає кембрійський та ордовицький періоди і тривав 

понад 150 млн. років. Більшу частину цього часу на Землі панував 

тропічний клімат, а вміст кисню в атмосфері наближався до сучасного. 

Більша частина материків містилася у південній півкулі, а наприкінці 



епохи Гондвана “насунулася” на південний полюс і це призвело до 

значного похолодання та висушування клімату. Море значно переважало 

над сушею і склалися виключно сприятливі умови для розвитку морських 

угруповань: наприкінці епохи існували вже всі звичні для нас типи тварин. 

Деяким групам стало “тісно” в морі й почалося їх поступове виселення на 

суходіл. У цей час виникла більшість класів безхребетних, хребетні 

тварини та наземні рослини. Строматоліти занепали і їх екологічну нішу 

зайняли інші герматипні організми (будівники біогерм – органічних 

будівель): археоціати та вапнякові червоні водорості. Вважалося, що 

археоціати вимерли наприкінці епохи, але нещодавно було знайдено живих 

представників типу. Червоні вапнякові водорості, які домінували в 

кембрійських та ордовицьких морях, також дожили донині. 

Серед донних двобічносиметричних тварин переважали 

представники членистоногих – трилобіти та різні плечоногі, які займали 

екологічну нішу, що нині належить двостулковим молюскам. З’являються 

голкошкірі, насамперед, морські лілеї та зірки, відтак – морські їжаки. Роль 

великих пелагічних хижаків цього часу належить головоногим молюскам. 

Вони домінували у морях до появи ракоскорпіонів – величезних хижих 

хеліцерових, які згодом поступилися місцем панцирним рибам. Цей час 

вважається початком масового виселення безхребетних на суходіл. 

Першою сформувалася ґрунтова фауна, яка складалася з нематод, 

багатоніжок, тихоходів, оніхофор та подібних до них організмів. 

Розвивалася також пелагіаль – з’явилися граптоліти (колоніальні 

крилозяброві) та безщелепні. 

Заселення суходолу рослинами розтягнулося надовго (перші наземні 

рослини відомі з ордовіку Казахстану). Важливо те, що рослини заселили 

сушу після формування ґрунту, в якому взяли участь бактерії, гриби, 

грунтові безхребетні. Окрім того, власне суходолу в звичному нам 

розумінні не існувало: узбережжя являло собою величезні заболочені 

простори, які часто повністю заливалися морем і перемежовувалися 



скельними утворами; ніяких постійних прісних водойм не існувало. 

Образно кажучи, живі істоти самі “створили сушу”, спинивши процеси 

ерозії, які довгий час до цього визначали вигляд Землі. Суша звичного для 

нас вигляду формувалася дуже довго; вважається, зокрема, що навіть до 

юрського періоду на водорозділах рослинності не було. 

Силуро-девонськнй етап – виникнення перших наземних угруповань 

Ця епоха почалася понад 440 млн. років тому і тривала майже 70 млн. 

років. Клімат на Землі поступово теплішав: почавшись з невеликого 

зледеніння Гондвани, кліматична ситуація поступово змінилася на 

протилежну і протягом девонського періоду на Землі панували аномально 

високі температури. Відбувалося Каледонське горотворення: в цей час 

внаслідок стикання материкових плит прото-Північної Америки та прото-

Європи виникли гори в Скандинавії, Шотландії, Гренландії, на сході 

Північної Америки. Море при цьому відступило, але наприкінці епохи 

відбулася нова трансгресія. 

З наземних (ґрунтових) тварин вперше з’являються пояскові анеліди, 

подібні до малощетинкових червів. Оскільки в морях з’являються хижі 

хребетні тварини (панцирні та кистепері риби), хеліцерові, які досі 

домінували, витісняються на суходіл – виникають перші наземні хижаки 

(скорпіони та павуки - тригонотарби). Очевидно, серед наземної фауни 

домінували багатоніжки та нелітаючі комахи. Поява наземних хеліцерових 

змусила деяких з них переселитися на дерева, де й виникли у наступну 

епоху перші літаючі комахи. 

У мілководних угрупованнях у середині епохи панують кистепері 

риби. Ці хижаки в пошуках “життєвого простору” починають опановувати 

наземне середовище і наприкінці епохи з’являються перші земноводні – 

лабіринтодонти (іхтіостега, іхтіостегопсис, тулерпетон). Поки що вони 

небагато часу проводять на суходолі, оскільки продовжують живитися 

рибою і великими водними безхребетними. 

У морських угрупованнях цього часу відбувається лише 



перегруповування: зменшення чи збільшення відносної ролі окремих груп, 

зрідка – поява нових. У силуро-девонську епоху почався розквіт коралів як 

основних герматипних організмів; зменшилася роль трилобітів, серед 

молюсків переважали амоноідеї та наутилоідеї. Хребетні були 

представлені безщелепними, які майже вимерли наприкінці епохи, та 

різноманітними рибами: панцирними, акантодієвими, кистеперими. 

Різноманіття їх настільки значне, що цю епоху прийнято називати "часом 

риб". 

 

Міссісіпський (ранньокарбоновий) етап – розквіт вологих тропічних 

лісів 

Цей етап обіймає близько 60 млн. років і детально описаний у 

численних підручниках. Клімат на Землі був різноманітний: на арктичному 

материку Ангариді досить холодним та сухим, у Євроамериці, яка 

розміщувалася на екваторі, – теплим та вологим. Карбонові ліси 

мангрового типу періодично заливалися припливами та прибійними 

хвилями і виникали "моря болота"; розкладання органічних залишків 

відбувалося дуже повільно, оскільки не було ні досконалих комах-

фітофагів, ані розвиненої мікофлори. Дерева трималися в ґрунті неміцно, 

тому нижні яруси були завалені опадом. У цих умовах і виникли літаючі 

комахи та плазуни. Першими комахами, які переселилися на дерева,  

тікаючи від хеліцерових, були, очевидно, рослиноїдні форми, які живилися 

вмістом сім’язачатків насінних рослин. Потім виникли перші літаючі 

хижаки – бабки та палеодиктиоптери, рятуючись від яких частина комах 

переселилася в опад, давши початок тарганам та подібним до них формам. 

Серед суходольних безхребетних панували комахи, диплоподи та 

різноманітні хеліцерові. Вищі земноводні перейшли на живлення 

комахами та іншими наземними безхребетними (багатоніжками, 

легеневими молюсками). Це вимагало значної перебудови організації і на 

цьому шляху виникли перші плазуни - капториніди, до яких до певної міри 



подібні сучасні черепахи. 

Прісні водойми були дистрофного типу, тобто збіднені на органічні 

речовини, насамперед, на сполуки азоту. У них панували примітивні 

ракоподібні та кистепері риби.  

Пенсильвансько-пермський етап – велике зледеніння та велике 

вимирання; виникнення хвойних лісів 

Наприкінці карбонового періоду відбулася низка важливих подій: 

утворення Пангеї (єдиного гігантського суперматерика), активне 

горотворення (Урал, Алтай, Кавказ, Атлас, Арденни). Частина Пангеї 

(Австралія) опинилася на Південному полюсі. При цьому на Землі 

температури були нижчими, ніж нині. Виникли нові типи угруповань – 

хвойні ліси, але мешкали там майже ті самі тварини. Зросла роль рептилій 

(наприклад, у цей час з’явилися предки ссавців – терапсиди), але амфібії 

залишилися і зазнавали в цей період розквіту. 

Вперше з’явилися комахи з повним перетворенням, які жили на 

хвойних рослинах і значною мірою сприяли наступній еволюції 

насіннєвих. У прісних водоймах дуже різноманітні веснянки. 

270 мли. років тому зледеніння закінчилося і наслідки цього були 

катастрофічними: почалося велике вимирання морської фауни. Вимерли 

останні трилобіти, 40 % усіх головоногих, 50 % голкошкірих, 90 % 

плечоногих, майже всі моховатки, корали і т. ін. Найменше постраждали 

губки та двостулкові молюски, які й зайняли вивільнені екологічні ніші. 

Причина цього вимирання остаточно не з’ясована донині. У цей час 

вперше з’явилися окремі групи тварин (костисті риби, десятиногі раки), 

але значних подій утворення високих таксонів не відзначається. 

Тріасовий етап – виникнення рідколісь 

Відбувається оновлення наземної фауни. Пангея починає 

розпадатися, виникає Атлантичний океан. Клімат теплий і спочатку дуже 

сухий, а наприкінці епохи починає зволожуватися. 



У фауні хребетних відзначаються процеси “мамалізації” терапсид 

(внаслідок чого виникають перші ссавці – рід морганокудон) та 

“авіфікації” архозаврів (протоавіс). Окрім цього, від дуже поширеної в цей 

час групи архозавроморфів – текодонтів – виникають крокодили, 

птерозаври, які домінували в повітрі протягом 70 млн. років, та динозаври.  

Юрсько-ранньокрейдовий етап – виникнення тайги 

Клімат на Землі наблизився до оптимуму. Відбувся розкол 

материкових плит і повітря зволожилося. Море значно переважало над 

суходолом, залитими були навіть високі платформи (Руська, ІПівнічно-

Американська). Почався новий розквіт фауни та флори. Велика кількість 

фіто- та зоопланктону викликала розквіт морської фауни, в тому числі 

губок, коралів, двостулкових молюсків (які в цей час будували біогерми), 

голкошкірих тощо. З’явилися скати та осетрові риби. У морі панували 

великі хижі рептилії – іхтіозаври та плезіозаври. 

На суходолі вперше виникли лісові масиви помірних широт – тайга, 

заселена, очевидно, лише комахами та ссавцями, які на них полювали. На 

величезних відкритих просторах зберігалися рідколісся, які підтримували 

гігантські рослиноїдні ящери. У тих самих біотопах мешкали численні 

хижі форми, а також перші ящерохвості птахи (археоптерикс). 

Спостерігається розквіт архозаврів. У повітрі біля водойм панують 

птерозаври. 

Палеогеново-пізньокрейдовий етап – зміна наземних угруповань; 

поява широколистих лісів 

Хоча крейдовий та палеогеновий періоди належать до різних ер 

(мезозойської та кайнозойської відповідно), розвиток біосфери в цей час не 

змінював свого напрямку. Клімат на Землі був сприятливим для розвитку 

біоти; наприкінці крейдового періоду спостерігався абсолютний максимум 

температур. Континенти поступово набували сучасних обрисів. 

Основна подія цього етапу – так звана аптська революція: наприкінці 

нижньої крейди майже одночасно виникли групи тварин і рослин, які 



домінують і нині – квіткові рослини, плацентарні ссавці, вищі птахи, 

суспільні комахи (бджоли, мурахи й терміти), метелики, вищі костисті 

риби. Квіткові рослини дуже швидко колонізували суходіл і наприкінці 

епохи витіснили інші рослини на периферію угруповань. Рідколісся 

припинили своє існування і виникли тропічні ліси, яких не було з карбону. 

Це призвело до поступового занепаду травоїдних, а слідом за ними – і 

хижих динозаврів. 

Групи – “переможці” зазнали широкої адаптивної радіації: з’явилося 

90 % рядів ссавців та птахів, понад 50 % рядів костистих риб, більша 

частина родин квіткових рослин. 

У пізньокрейдових морях домінують різноманітні крокодили та 

величезні ящірки – мозазаври; наприкінці епохи з’являються китоподібні. 

Головоногі молюски – гроза крейдових морів – почали занепадати, зате 

різко зросла роль черевоногих та двостулкових. Почався розквіт морських 

зірок та морських їжаків. Наприкінці епохи альпійська складчастість 

призвела до висушування та похолодання клімату. 

Неоген-антропогеновий етап – виникнення степів та тундри; 

формування сучасної фауни та флори 

Рух материків у цей час мав несприятливі наслідки: замкнулися 

Панамський та Суецький перешийки; Антарктида поступово 

перемістилася в район Південного полюса, а північні материки кільцем 

оточили арктичний регіон. Склалися умови для виникнення нового 

Великого зледеніння. 

На початку епохи, внаслідок висушування клімату та прогресуючого 

розвитку травоїдних ссавців, виникли широкі простори (клімато-

географічний пояс) степового типу, заселені переважно злаками. Коли 

почалося зледеніння, ситуація дещо змінилася, і нині степи не утворюють 

суцільного поясу: існують лише їх острівці, розділені лісами чи пустелями. 

Наступання льодовика призвело до утворення ще одного типу угруповань 

– тундр, які просувалися на південь або ж відступали разом з льодовиком. 



Заключним моментом розвитку біосфери в цей час стала поява 

(вважається, у Східній Африці) Людини розумної (рис. 2.23). 

  
Рис. 2.23. Від дріопітека до Людини розумної... 

 

  



  

 

Розділ 3. Класифікація та районування 

угруповань організмів – синтетичний етап 

фауністичного дослідження 
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Класифікація і районування угруповань організмів 

Поширення на земній кулі окремих видів, надвидових таксонів та 

багатовидових угруповань живих організмів не випадкове; воно склалося 

історично внаслідок дії складних механізмів пристосування біоти до 

певних умов довкілля та взаємодії окремих її елементів один з одним. 

Структурно-функціональні та історичні особливості та закономірності 

розподілу живих організмів на Землі вивчає біогеографія. Основною 

одиницею біогеографічних досліджень є територіальні угруповання – 

будь-які комплекси живих організмів, що населяють Землю – біоценози, 

флори, фауни, які існують на певній території. Їх класифікація базується на 

різних діагностичних характеристиках тих чи інших угруповань. В 

сучасній науці прийнято виділяти 2 основних напрямки класифікації 

територіальних угруповань: 

1) якщо районування базується на конвергентній схожості таких 

характеристик угруповань, як панівні життєві форми рослин і тварин, 

співвідношення біологічних груп, сезонна ритміка, продуктивність, 

біомаса тощо в подібних кліматичних умовах, його називають 

типологічним і воно стосується біоценозів; 

2) якщо ж районування базується на філогенетичній спорідненості 

різних елементів певного угруповання, його називають регіональним і 

воно стосується флор і фаун або ж їх сукупностей – біофілот. У 

відповідності до цього розрізняють 3 форми біогеографічного 

районування: 

- біоценотичне; 

- флористико-фауністичне (зоогеографічне та ботаніко-географічне); 

- біофілотичне. 

Біомна організація біосфери 

Біом – вища категорія біологічного різноманіття суходолу, яка 

визначається за фізіологічними ознаками рослинного покриву та являє 

собою сукупність біогеоценозів певної кліматичної зони. 



Елементарна одиниця диференціації живого покриву суші – 

біогеоценоз у межах фітоценозу, який ніколи не існує ізольовано, а 

пов’язаний територіально та функціонально з суміжними. Результатом 

цього є сполучення (комбінації) угруповань, які утворюють структуру 

живого покриву. Її можна досліджувати у різних масштабах: суходолу в 

цілому, материків, великих регіонів та ландшафтів. Відмінності у 

структурі живого покриву суходолу обумовлені різноманіттям змін у 

просторі кліматичних, орографічних, грунтово - літологічних умов, які й 

визначають значну кількість варіантів сполучень різних типів угруповань 

одне з одним у тих чи інших регіонах. 

Макроструктура рослинного покриву суходолу визначається 

диференціацією природного середовища на планетарному рівні та 

знаходить відображення у його зональному та висотно-поясному 

розчленуванні. В основу уявлень про зональну структуру живого покриву 

планети покладено виявлені зв’язки між рослинністю великих регіонів 

суші та кліматом. 

Явище географічної зональності, як відомо, було відкрите В.В. 

Докучаєвим, який встановив, що в межах великих територій (зон) природні 

умови зберігають численні спільні риси, помітно змінюючись від однієї 

зони до іншої. Він відзначив, що під впливом кулястої форми Землі 

„клімат, рослини і тварини розподіляються по земній поверхні в напрямку 

від полюсів до екватору». 

Біомна диференціація біогеоценотичного покриву Землі і біосфери 

зумовлена сферичною формою планети та її розташуванням відносно 

Сонця, що супроводжується різним кутом надходження сонячних променів 

до земної поверхні та різною інтенсивністю сонячної радіації на різних 

географічних широтах. Найменше її на високих широтах, найбільше – н а 

екваторіальних, що спричиняє істотні відмінності в радіаційному, 

тепловому і водному балансах екосистем, різну тривалість періоду 

вегетації, різні темпи біотичного кругообігу і, врешті-решт, широтну 



зональність клімату, рослинного і тваринного світу, ґрунтів, структури й 

продуктивності екосистем, їх потенційних можливостей для задоволення 

народногосподарських потреб. Вважається, що горизонтальні межі 

біомних екосистем найдоречніше визначати за межами фізико-

географічних зон, верхню їх межу слід підняти до рівня верхньої межі 

тропосфери, в якій відбувається формування гідротермічного режиму 

екосистеми, а нижньою охопити найглибші горизонти залягання підземних 

вод. 

Поняття "біом" введене в біологічну літературу Ф.Клементсом у 

1916 році для означення сукупності біоценозів територіальної одиниці - 

зони, області, регіону тощо. Пізніше різні автори по-різному 

використовували цей термін і встановлювали для нього різні об'єми 

поняття. Так, Р. Дажо (1975) визначав біом як однорідне угруповання, яке 

займає досить великий простір і спричиняється макрокліматом. Його 

прикладом можна вважати американську прерію з безмежними просторами 

трав'яної рослинності й стадами бізонів, чи африканську савану з акаціями 

та баобабами, населену великими травоїдними тваринами (жирафи, 

антилопи, зебри) і левами. Ю. Одум (1986) трактує біом як велику 

регіональну, або субконтинентальну біосистему, котра характеризується 

будь-яким основним типом рослинності або іншою специфічною рисою 

ландшафту. 

Р. Уіттекер (Whittaker, 1975) виділяв 22 наземних і 10 водних біомів, 

а Г. Вальтер (Walter, 1979) – 10, серед яких були зонобіоми та гірські – 

оробіоми. Запропонована ним класифікація природних наземних 

екосистем (Walter, Box, 1976), в якій виділяються одиниці планетарного, 

зонального, регіонального та локального рівнів, використовується для 

просторового аналізу біопотенціалу територій. Зональні біоми та великі 

оробіоми включають субзональні біоми та оробіоми другого порядку, які, 

у свою чергу, представленфі регіональними біомами. Регіональні біоми 

відображають біотичний потенціал території на провінційному рівні 



краще, ніж їх біотичні компоненти (рослинні та тваринні угруповання) 

поодинці. У межах біомів біота екосистем, які їх складають, досягає 

найвищого ступеню адаптації до умов довкілля. Кожний регіональний біом 

характеризується специфічним складом екологічних груп організмів, 

різноманіттям, структурою рослинних угруповань та тваринного 

населення. Індивідуальність регіонального біому визначається 

просторовим розміщенням екосистем, обумовленим ландшафтними 

особливостями території, включаючи гідрологічний режим та геохімічні 

фактори. Власне, біом відображає біохорологічну специфіку території 

(відповідає у біогеографії хорологічним одиницям рівня макрокомбінації 

чи макроценохори). 

Кожний біом має певну життєву форму домінуючих видів 

клімаксової рослинності. Проте вони включають не лише клімаксові 

рослинність, а також і стадії сукцесій з властивими їм різними видами 

організмів (часто – з перевагою інших життєвих форм) та едафічні 

клімакси. Усі угруповання в межах даної, кліматично обумовленої 

сукупності біому є його природними складовими. Регіональні біоми, як 

підрозділи середнього, між глобальними та локальними, рівня істотно 

важливі для дослідження антропогенного тиску на природне середовище 

та оцінку біорізноманіття. 

Отже, основною ознакою, яка дає змогу розмежовувати і виділяти 

наземні біоми, є життєва форма (трава, чагарник, листопадне дерево, 

шпилькове дерево) рослин кліматичного клімаксу, а також його складові – 

едафічні клімакси, стадії розвитку рослинності, в яких можуть домінувати 

інші життєві форми, тваринне населення. За цими ознаками Ю. Одум 

виділив 9 біомів й додатково три типи прісноводних екосистем і чотири 

типи морських екосистем. Наземні біоми: 

- тундра: арктична та альпійська; 

- бореальні шпилькові ліси; 

- листопадний ліс помірної зони; 



- степ помірної зони; 

- тропічний грасленд і савана; 

- чапараль – райони з дощовою зимою і сухим літом; 

- пустеля – трав'яна і чагарникова; 

- напіввічнозелений тропічний ліс: виражений вологий і сухий 

сезони; 

- вічнозелений тропічний дощовий ліс. 

Типи прісноводних екосистем: 

- лентичні (стоячі води): озера, ставки тощо; 

- лотичні (проточні води): ріки, потоки тощо; 

- заболочені угіддя: болота і болотисті ліси. 

Типи морських екосистем: 

- відкритий океан (пелагічна); 

- води континентального шельфу (прибережні води); 

- райони апвелінгу (родючі райони з продуктивним рибництвом); 

- естуарії (прибережні бухти, протоки, гирла рік, солоні марші тощо). 

Інші дослідники (Сочава В.Б., 1978; Ситник К.М., 1987) цілком 

слушно трактують біом як синонім природної фізико-географічної зони, 

утвореної внаслідок складної взаємодії між кліматом, живими організмами 

та ґрунтом (тундровий біом, степовий біом тощо). 

На думку М.А. Голубця (2000), оскільки терміном "біом" переважно 

означають територіальну сукупність живих істот (рослинних і тваринних 

організмів) – біоту зональної фізико-географічної одиниці, часто не 

звертаючи уваги на біогеохімічну, трансформаційну й матеріально-

енергетичну суть останньої, для потреб екосистемології та відображення 

згаданої суті його необхідно доповнювати ознакою екосистемності. У 

зв'язку з цим біомну екосистему слід трактувати як сукупність 

провінційних екосистем, яка за територіальними межами відповідає 

фізико-географічній зоні, зумовлена інтенсивністю надходження сонячної 

радіації до земної поверхні та макрокліматичними чинниками й 



характеризується певним клімаксовим типом рослинності (деревним, 

чагарниковим, трав'яним тощо). 

Аналізуючи структуру рослинного покриву та тваринного населення 

територій, Г.М. Огурєєва та М.М. Дроздов (1997-2002) дійшли висновку, 

що спектри життєвих форм та співвідношення біомів на конкретній ділянці 

земної поверхні є її специфічною характеристикою і тому можуть 

розглядатися як особливий тип біорізноманіття – біомне, чи омега- 

(завершальне) біологічне різноманіття регіону. 

Отже, біом: 

1) пов'язаний із зональними та висотно-поясними кліматичними 

умовами, тобто існує за певного співвідношення тепла та вологи; 

2) включає рослинні угруповання та тваринне населення, нерозривно 

пов’язані один з одним; 

3) як екологічна одиниця поділу біосфери, у свою чергу, може бути 

поділений на дрібніші підсистеми до рівня регіональних біомів та далі – 

елементарних екосистем чи біогеоценозів, на топологічному рівні. 

 

 

Основні природні екосистеми світу (біомні екосистеми) 

В межах біосфери розрізняють окремі функціональні одиниці – 

екосистеми, де у відносинах між окремими видами, а також між живими 

організмами та неживим середовищем спостерігається динамічна рівновага 

чи тенденція до її встановлення. Усі види тварин, що входять до складу 

екосистем (гетеротрофи) живуть за рахунок органічної речовини, яку 

утворюють рослини (автотрофи). Природні екосистеми світу поділяють на 

суходільні та водні, які надалі, в залежності від загального характеру 

рослинності (для екосистем суходолу) чи властивостей води (для водних 

екосистем) поділяють на типи. 

Біоценотичне районування базується на принципі подібності за 

еколого-морфологічними особливостями едифікаторних видів рослин, які 



складають основу будь-якого біоценозу. Класифікація біоценозів має 

вигляд ієрархічної послідовності таксонів від найменшого – асоціації до 

найвищого – біому або типу рослинності. Саме біоми і є об’єктами 

біоценотичного районування. Під біомом розуміють клімаксовий 

(кінцевий, остаточний) зональний клас або тип формації, властивий 

регіону з певними кліматичними особливостями. Територіально біоми 

відповідають фізико-географічним, або природним зонам. Академік НАН 

України К.М. Ситник (1987) визначає біом як синонім природної фізико-

географічної зони, утвореної внаслідок складної взаємодії між кліматом, 

живими організмами та ґрунтом (тундровий біом, степовий біом тощо). 

Окрім біомів, які є типовими зональними угрупованнями, в різних 

клімато-географічних поясах зустрічаються також нетипові – 

інтразональні угруповання, які не утворюють самостійної зони, а 

включаються всередину однієї (чи кількох) основних зон. Це, наприклад, 

болота й луки у тундрі та лісовій зонах, заплавні та байрачні ліси у 

лісостепу і степах, мангри в екваторіальному та тропічному поясах тощо. 

Основними біомами суходолу світу є (рис. 3.1): 

- вічнозелені екваторіальні та тропічні дощові ліси – гілея; 

- сезонні тропічні ліси; 

- тропічні трав’янисті формації – савани; 

- субтропічні вічнозелені ліси й чагарники; 

- пустелі та напівпустелі; 

- трав’янисті формації помірних широт; 

- неморальні (широколисті й мішані) ліси; 

- бореальні ліси (хвойні ліси – тайга); 

- тундри та їх аналоги; 

- полярні пустелі; 

- високогір’я різних широт. 



 

Рис. 3.1. Схематична карта біомів (за Рамадом, 1981): 

Льодовики та Полярні пустелі;    Тундра;   Тайга;    Змішані й листопадні ліси помірного 

поясу;   Степ;    Субтропічні дощові ліси;    Субтропічний ліс;    Мусонні ліси;   Пустелі; 

Скреб; (ксерофітні чагарники);    Сухі степи;   Напівпустелі;   Савани;   Деревні савани; 

Субтропічний сухий ліс;   Тропічний дощовий ліс;   Альпійські луки;    Гірські криволісся 

 

Наведемо коротку характеристику цих біомів та їх фауни. 

Екваторіально-тропічний пояс 

Найтепліший кліматичний пояс Землі, розміщений між північним та 

південним тропіками, в межах якого виділяють 3 типи біомів: вічнозелені 

екваторіальні й тропічні дощові ліси – гілею (рис. 3.2); сезонні тропічні 

ліси (рис. 3.3), серед яких розрізняють напівлистопадні, вологі та сухі 

листопадні; тропічні трав’янисті формації – савани (рис. 3.4).  

Гілеєю зайняті, переважно, простори Південної та Центральної 

Америки, островів Карибського басейну, Західної Африки, Великих 

Зондських, Філіппінських островів, Південно-Східної Азії, Нової Гвінеї та 

ще деяких тихоокеанських островів, розміщені в областях справжнього 

екваторіального клімату, особливостями якого є сталі (без виражених 

сезонних коливань) високі температури, постійне достатнє зволоження 

(дощі випадають у другій половині дня щоденно) та однакова тривалість 

дня і ночі протягом року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1


  
Рис. 3.2. Гілея Рис. 3.3. Сезонні тропічні ліси 

  
Рис. 3.4. Саванна 

 

Рослинність гілеї характеризується високим біорізноманіттям зі 

значною кількістю ендеміків, великим різноманіттям життєвих форм 

(дерева, ліани, епіфіти, паразити тощо), серед яких панівними є дерева; у 

яких не спостерігається регулярної періодичності розвитку; 

багатоярусністю, багатством і різноманіттям між’ярусної рослинності (ліан 

та епіфітів) та відсутністю чагарникового ярусу. Фауна гілеї також має 

низку специфічних рис, які сформувалися внаслідок пристосування до 

клімато-географічних умов приекваторіальної зони. Тваринний світ 

надзвичайно різноманітний, з великою кількістю рослиноїдних форм та 

запилювачів з різних таксономічних груп (окрім звичайних для помірних 

широт комах, також птахи, кажани, мурахи, терміти). У багатьох тварин 

(деяких комах, земноводних, птахів, мавп) різкий, пронизливий голос. 

Значна кількість видів тварин постійно живе чи переміщується в кронах 

дерев, здійснюючи вертикальне перенесення речовин. Широко мандруючи 

по лісу, тварини майже не виходять за його межі. Для гілеї характерні 



багатовидові угруповання тварин, а часом також інших живих організмів, 

які не зустрічаються в жодному іншому типі біомів. Серед них 

угруповання „ваз” епіфітних бромелієвих, в яких збирається значна 

кількість води (тут можна зустріти численних водних безхребетних, 

пуголовків та навіть риб, а також водорості і, зрідка, комахоїдні рослини) 

та угруповання безхребетних „висячих ґрунтів”, що утворюються серед 

коріння та під листям рослин-епіфітів. Значне таксономічне різноманіття 

та висока чисельність консументів різних порядків призвели до 

формування складних та напружених трофічних зв’язків та високого тиску 

конкуренції й хижацтва; у зв’язку з цим велика кількість тварин гілеї має 

криюче чи, навпаки, попереджувальне забарвлення. 

Фауна гілеї окремих територій, характеризуючись спільними 

структурно-функціональними особливостями, про що йшлося вище, 

представлена не однаковими видами тварин. Найхарактерніші їх 

представники, як і інших біомів, наведені у відповідних підрозділах 

наступної теми. 

Сезонні тропічні ліси поширені на всіх материках, окрім Північної 

Америки та Антарктиди, між 10
0
 та 30

0
 північної та південної широт, де 

температура протягом усього року достатньо висока, але виражена 

сезонність змін як температури, так і, насамперед, вологості. В цій зоні 

виразно розрізняються зимовий сухий та вологий літній сезони. Залежно 

від загальної кількості опадів та тривалості посушливого періоду 

сформувалося 3 типи сезонних тропічних лісів: вічнозелені, 

напіввічнозелені чи напівлистопадні та листопадні, серед яких розрізняють 

вологі – ліси мусонного типу та сухі – саванові. Сезонність спостерігається 

і у життєдіяльності тварин цього біому: розмноження, а у багатьох видів – і 

взагалі активне життя відбувається протягом вологого періоду; під час 

посухи тварини мігрують чи переходять у неактивний стан (літня сплячка, 

діапауза тощо). Видовий склад різноманітний, чисельність тварин висока, 

проте в деревному ярусі біорізноманіття значно менше, ніж у гілеї, але 



значно багатша фауна лісової підстилки. Значна частка тварин живиться 

зеленими частинами рослин (як деревних, так і трав’янистих), хижаки 

більше полюють на поверхні ґрунту, ніж у гілеї. Нарешті, у таких лісах 

помітно переважають за чисельністю представники кількох видів. Таке 

явище називають олігодомінантністю на відміну від полідомінантної 

структури тваринного населення, при якій однаково високою є чисельність 

одразу багатьох видів тварин (така структура властива фауні гілеї). 

Савани займають великі площі в Африці, Південній Америці та 

Південно-Східній Азії в тих же широтах, що й сезонні тропічні ліси, але на 

ділянках, де річна кількість опадів, як правило, становить менше 800 мм. 

Клімат саван характеризується різкими сезонними змінами умов 

зволоження на тлі постійно високої температури. Тривалість вологого 

літнього сезону в різних частинах біому становить від 8-ми до 4,5 місяців, 

сухого зимового – від 4-х до 7,5 місяців. Рослинність, переважно, 

трав’яниста (насамперед, злаки). За наявністю та вираженістю 

чагарниково-деревної рослинності савани поділяють на 3 типи: трав’янисті 

без дерев, трав’янисті з поодинокими деревами та чагарниками та савани зі 

значною кількістю дерев. Для тваринного світу савани властива 

відсутність вузько спеціалізованих деревних тварин, висока щільність 

популяцій великих рослиноїдних ссавців (копитних, слонів, кенгуру тощо) 

та бігаючих птахів, значне різноманіття хижаків та падальників, а також 

зерноїдних птахів. Структура фауністичних комплексів, в цілому, 

простіша, ніж у попередніх біомах; вона характеризується 

олігодомінантністю: найчастіше тут домінують саранові та терміти, які є 

основними деструкторами відмерлої деревини у савані. Можливо, 

найвідомішою особливістю біології тварин савани є масові сезонні міграції 

до місць водопою, властиві представникам різних таксономічних груп.  

Субтропічний пояс 

Субтропічний пояс характеризується значним різноманіттям 

природних умов, насамперед, обумовленим режимом зволоження. В його 



межах розрізняють біоми субтропічних вічнозелених лісів та чагарників, а 

також пустелі й напівпустелі. 

Основним фактором, що визначає загальний вигляд та біологічні 

особливості флори й фауни субтропічних вічнозелених лісів та 

чагарників, є сезонність, викликана періодичним зниженням температури 

довкілля. При цьому, в залежності від загальної кількості опадів та 

наявності/відсутності їх сезонних змін вирізняють сухі субтропіки або 

субтропіки середземноморського типу (Середземномор’я в Євразії, Чілі у 

Південній Америці, Каліфорнія – у Північній, Австралія) та вологі 

субтропіки (переважно, східні прибережні області згаданих материків). 

Вологі вічнозелені субтропічні ліси (рис. 3.5) поширені у тих місцевостях 

субтропічного поясу, де річна сума опадів не нижча за 1000 мм. Вони 

характеризуються дво- або три ярусністю, з високими деревами, більшість 

яких є вічнозеленими, та невеликою кількістю ліан. У місцевостях з 

типовим середземноморським кліматом (літо сухе й спекотне, а зима 

прохолодна й дощова) зростають жорстколисті вічнозелені сухі ліси й 

чагарники (рис. 3.6) зі значною кількістю трав’янистих запашних рослин, 

які є джерелом ефірних олій. Тваринне населення обох біомів 

характеризується низкою спільних рис, серед яких: сезонна динаміка 

активності з 1-2 періодами відносного спокою або й справжнього 

гіпобіозу; наявність різноманітних екологічних груп за харчовою 

спеціалізацією (сапрофагів, серед яких домінуючими групами є дощові 

черви, двопарноногі багатоніжки та мокриці; фітофагів – гризунів, 

копитних, численних птахів, більшість з яких є мігрантами; зоофагів, серед 

яких домінують мурашки, земноводні та комахоїдні птахи); а також значна 

кількість видів, пов’язаних з карбонатними ґрунтами та/або скельними 

виходами. 

У місцевостях, де клімат характеризується аридністю – високими 

температурами та дуже незначною кількістю опадів (менш, ніж 300 мм на 



рік), які випадають нерівномірно, утворилися пустелі та напівпустелі 

(рис. 3.7-3.11).  

 

  
Рис. 3.5. Вологий субтропічний ліс Рис. 3.6. Середземноморський чаппараль 

 
 

Рис. 3.7. Напівпустеля Рис. 3.8. Велика піщана пустеля 

  
Рис. 3.9. Пустеля Сахара 



  
Рис. 3.10. Аравійська пустеля Рис. 3.11. Пустеля Гобі 

 

В сучасній науці застосовується низка класифікації аридних зон: за 

температурою, сезонністю опадів, характером ґрунтів, походженням тощо. 

Зокрема, за температурним режимом розрізняють пустелі тропічного 

поясу з постійно високою температурою довкілля та пустелі помірного 

поясу з жарким літом і холодною зимою. Тварини цього біому володіють 

низкою пристосувань до життя в аридному кліматі. Насамперед, це – 

виражена циклічність добової та сезонної активності з тривалими 

періодами спокою в найспекотнішу пору доби та року. Тварини в пустелях 

поширені нерівномірно; значна їх частина приурочена до оазисів або ж 

відкочовує чи мігрує в широких межах, багатьом видам з різних 

таксономічних груп притаманне життя у норах. Низка морфологічних та 

фізіолого-біохімічних адаптацій спрямована на економію води в організмі 

та забезпечення рухової активності в пустельних ландшафтах. 

Помірний пояс 

Ця клімато–географічна зона розміщена, переважно, між тропіком та 

полярним колом як у Північній (Євразія та Північна Америка), так і у 

Південній (Південна Америка) півкулях та включає, окрім пустель 

помірного поясу, згаданих вище, три біоми: степи, неморальні та бореальні 

ліси. 

Степи чи, точніше, трав’янисті формації помірних широт (рис. 

3.12) сформувалися в умовах вираженої сезонності клімату з холодною 

зимою, теплим літом та невеликою кількістю опадів (від 150 до 600 мм за 



рік на різних довготах), що випадають нерівномірно протягом року. 

Кількість опадів недостатня для нормального існування дерев та кущів, 

тому в таких умовах зростають лише трав’янисті та деякі види 

чагарникових рослин. Степи Північної Америки називають преріями (рис. 

3.13), а Південної – пампасами (рис. 3.14). Тварини степів пристосовані до 

періодичних жарких посушливих умов та пов’язаної з ними нестачі 

харчових ресурсів, дефіциту поверхневих вод та сильних різких вітрів. Як і 

тваринам пустель, їм властиві сезонні зміни періодів активної 

життєдіяльності та гіпобіозу або ж кочовий спосіб життя. Переважна 

більшість степових тварин використовує широке коло харчових об’єктів, 

будучи поліфагами (це дає можливість вижити, насамперед, травоїдним 

тваринам, у періоди, коли степ вигорає та свіжої трави майже немає). 

За сприятливих умов тварини степів масово розмножуються, що 

надалі спричиняє їх міграцію для розселення. Тут поширені як норні 

тварини (гризуни, рептилії, деякі птахи та жуки), так і мешканці поверхні 

ґрунту (копитні, хижі птахи та ссавці). Копитні живуть великими стадами 

та постійно кочують по степах, випасаючи траву. Вважається, що саме 

існування степового біому неможливе без постійного впливу великих 

копитних тварин. 

 

  
Рис. 3.12-а. Асканія Нова. Весна Рис. 3.12-б. Даурська прерія 



 
 

Рис. 3.13. Прерія Північної Америки Рис. 3.14. Пампаси Південної Америки 

 

Неморальні ліси (рис. 3.15) поширені, в-основному, в Північній 

півкулі, а в Південній зустрічаються на півдні Південної Америки. Клімат 

тут прохолодний, з достатньою для нормального існування деревної 

рослинності кількістю опадів, що випадають більш-менш рівномірно 

протягом року. Ліси багатоярусні, з добре вираженими чагарниковим та, 

особливо, трав’янистим ярусами й потужною підстилкою; дерева середньої 

висоти, розлогі, з широкими м’якими листками та утворюють суцільний 

полог. Рослини розвиваються протягом вегетаційного сезону та 

перебувають у спокої у зимовий період. Фауна дуже багата, що 

обумовлено великою кількістю різноманітних екологічних ніш. У тварин 

спостерігається виражена сезонність активності (багатьом видам властивий 

зимовий гіпобіоз) та просторового розміщення (як відносно далекі міграції 

для переживання зимового періоду, так і вертикальні та горизонтальні 

сезонні переміщення в межах одного біотопу), пов’язана із сезонною 

наявністю та доступністю кормів. Багато лісових тварин є олігофагами, 

пристосованими до живлення невеликою кількістю, переважно, 

таксономічно близьких харчових об’єктів; серед рослиноїдних тварин 

широко представлені листогризучі форми. Надзвичайно багатою є фауна 

лісової підстилки, представлена, комахами, багатоніжками, дощовими 

черв’яками, наземними черевоногими молюсками. 



Тайга (рис. 3.16) є лише у Північній півкулі, де утворює безперервну 

смугу в Євразії (найпотужнішу – у Східному Сибіру) та Північній 

Америці. 

  
Рис. 3.15. Неморальні ліси Рис. 3.16. Тайга 

 

Тут відносно холодно, тому вегетаційний період рослин короткий, та 

волого; в особливо суворих умовах (на сході материків, у зоні вічної 

мерзлоти) зима холодна та малосніжна, опадів взагалі небагато. Хвойні 

ліси темні, мають лише 2-3 яруси: деревний, трав’янистий, моховий; кущів 

мало. Вони відносно бідні за видовим складом рослин; основними 

лісоутворюючими породами є хвойні (сосна, ялина, ялиця, модрина тощо). 

Трав’янисті рослини мають білі квіти, найкраще помітні для запилювачів в 

сутінковому освітленні, цвітуть протягом усього вегетаційного періоду. 

Вітру майже немає, тому вітрозапилення неможливе і численні рослини 

розмножуються майже виключно вегетативно. Різноманіття тварин та їх 

загальна кількість відносно невеликі. У хвойних лісах мало стадних та 

норних тварин, зате багато видів, пов’язаних життям із деревним ярусом. 

Багато рослиноїдних форм, особливо тих, що живляться ягодами та 

насінням, а також хвоєю, гілками, деревиною. У зв’язку з цим тварини 

відіграють значну роль у розселенні рослин (спостерігається явище 

зоохорії або форезії – рознесення тваринами плодів та насіння рослин). 

Значна кількість видів є еврифагами, здатними переходити у зимовий 

період на інші корми, ніж у літній (це дає їм можливість не впадати у 

сплячку та не відкочовувати на південь у пошуках звичного корму). 



Незважаючи на це, видовий склад тварин тайги влітку та взимку істотно 

відрізняється. Міграції тварин цього біому носять як періодичний характер 

(наприклад, північні олені), так і неперіодичний, пов'язаний із неврожаєм, 

насамперед, кедрових горіхів. 

Холодний пояс 

Холодний кліматичний пояс розміщений у приполярних областях 

Північної (Субарктика) та Південної (Субантарктика) півкуль. Йому 

притаманні два типи біомів: тундри (в Субантарктиці – приполярні 

пустища) та полярні пустелі. 

Тундрова зона (рис. 3.17) відзначається суворим кліматом з 

низькими протягом усього року температурами та достатньою чи й 

надмірною вологістю, з нерівномірним протягом року освітленням (наявні 

періоди полярного дня та полярної ночі), вічною мерзлотою. При цьому в 

Південній півкулі, де відносно мало суші, клімат морський і, в цілому, 

м’якший, ніж у Північній. Рослинність тундри характеризується 

відсутністю дерев, великою кількістю вічнозелених чагарничків, 

карликових чагарників, багаторічних трав; вони утворюють чагарниково - 

трав’янистий ярус. Крім нього, як правило, є ще лише мохово-

лишайниковий ярус (зелені мохи та широко відомий ягель). Значна 

кількість рослин, які стеляться по землі чи формою нагадують подушку (у 

приполярних пустищах Південної півкулі вони складають основну частку, 

зате там зовсім немає чагарників). Видовий склад тварин збіднений, 

спостерігається його сезонність: влітку дуже багато птахів, взимку 

переважають ссавці та кілька видів типово тундрових птахів (полярна сова, 

куріпки). Серед тварин майже немає ґрунтових видів, переважна їх 

більшість активна впродовж усього року або широко мігрує. Земноводних 

та плазунів дуже мало. Розміри тіла ендотермних тварин великі, а його 

виступаючих частин – малі, що є морфологічними пристосуваннями для 

кращого збереження тепла в організмі. Влітку багато комах, особливо – 

кровосисних. Через малу кількість насіннєвих кормів мало гризунів та 



зерноїдних птахів, зате багато тварин – споживачів зелених частин рослин. 

Взагалі ж більшості тундрових тварин властива поліфагія та еврифагія. У 

зв’язку з періодичними (багаторічними) змінами кількості та доступності 

рослинних кормів у тварин тундри (наприклад, копитних лемінгів) 

спостерігаються спалахи чисельності, які призводять з деяким запізненням 

до відповідних спалахів у популяціях їх основних хижаків (полярних сов, 

песців). Вони носять циклічний (близько 4-річний) характер. В 

Субантарктиці надзвичайно мало наземних тварин; переважно, тут 

поширені птахи та ссавці, пов’язані життям із морем: пінгвіни, альбатроси, 

буревісники, з ссавців – ластоногі. 

Найближчим до полюсів біомом є приполярні пустелі (рис. 3.18) з 

надзвичайно суворим кліматом (більш суворим в Антарктиді, ніж у 

відповідних ділянках Північної півкулі). 

 

  
Рис. 3.17. Тундра Рис. 3.18. Мала Арктична пустеля 

 

Суцільний рослинний покрив тут відсутній; видовий склад рослин 

надзвичайно бідний, переважають мохи та лишайники. З тварин тут можна 

зустріти майже виключно ендотермні види – птахів та ссавців. 

Надзвичайно характерними для Арктики є „пташині базари” – великі 

колонії птахів на скелях, урвищах, узбережжі полярних островів. В 

Антарктиці поширені пінгвіни. Більшість птахів приполярних широт 

кормовими зв’язками пов’язані з морем; лише одиничні види годуються на 



суходолі. Серед ссавців також переважають морські (ластоногі); лише 

лемінги у невеликих кількостях заходять у арктичне Приполяр’я.  

 

 

Високогір’я різних широт 

Високогірними вважаються субальпійський та альпійський пояси гір 

(рис. 3.19-3.20); їх гіпсометрична межа залежить від того, на якій широті 

розміщена гірська система (у Європі вона становить близько 2000 м н. р. 

м.). Високогірним районам властиві відносно низькі температури з 

великою добовою амплітудою коливань, низький атмосферний тиск, часті 

сильні вітри, тривале збереження снігового покриву, загальна потужність 

якого (як і кількість опадів) неоднакова в різних гірських системах. 

 

  
Рис. 3.19. Гірський степ Рис. 3.20. Альпійські луки 

 

Видовий склад рослин високогір’я також неоднаковий на різних 

материках, проте характеризується низкою спільних рис (наприклад, 

однаковими життєвими формами рослин). Тваринний світ високогір’я 

небагатий та специфічний; у зв’язку з пересіченістю ландшафту значною є 

частка ендемічних видів. Тут можна зустріти, переважно, евритермних 

тварин – пристосованих до значних коливань температури протягом доби 

(значною мірою це ендотермні види – птахи та ссавці). Їм властиві сезонні 

вертикальні міграції (зокрема, копитним, зерноїдним птахам) або ж 

періоди гіпобіозу. Тваринам високогір’я властива також добова динаміка 



активності (більшість видів веде активний спосіб життя лише вдень). 

Ектотермні види (нечисленні плазуни, метелики, жуки) забарвлені яскраво 

або темно, часто їм властивий меланізм – чорний колір покривів у особин 

тих видів, які в нормі не мають чорного забарвлення. Абсолютна більшість 

тварин рослиноїдні чи всеїдні, спеціалізовані хижаки представлені 

одиничними видами. Часто зустрічаються також птахи – падальники. 

Отже, можна бачити, що біоми пов’язані із зональними та висотно-

поясними кліматичними умовами, тобто формуються та існують при 

певних співвідношеннях тепла та вологи і включають рослинні 

угруповання та тваринне населення, нероздільно пов’язані один з одним. 

 

Біомні екосистеми України 

Рівнинна частина України належить до трьох біомних екосистем: 

мішаних лісів (або, за ознаками плакорної клімаксової рослинності – 

широколистянолісової), лісостепової і степової. 

Перша з них (рис. 3.21) займає близько 20 % території України 

(113 тис.км
2
), характеризується рівнинним рельєфом, помірно-

континентальним кліматом, позитивним балансом вологи, густою 

гідрографічною сіткою з широкими заболоченими долинами, 

переважанням легких і заболочених ґрунтів на піщаних і супіщаних 

флювіогляціальних та алювіальних відкладах. Пересічна температура 

січня -4,5 - -8,0°С, липня - +17 - +19°С, вегетаційний період - 190-205 

днів, сума опадів - 600-680 мм, коефіцієнт зволоження - 1,9-2,8. 

Панівними є дерново-підзолисті, лучно-болотні і торфово-болотні 

ґрунти, рідко трапляються сірі лісові, перегнійно-карбонатні та 

чорноземні опідзолені ґрунти. Рослинний покрив представлений 

лісовими, лучними і болотними угрупованнями. У лісових ландшафтних 

екосистемах переважають чисті соснові середньопродуктивні (лісостани 

переважно II класу бонітету) біогеоценози, рідше сосново-дубові, 

грабово-дубові і чорновільхові. Лісистість – приблизно 30 %. 



У сучасному покриві – чимало похідних березняків, рідше грабняків, 

післялісових і заплавних лук (близько 10%). Болота переважно низинні та 

перехідні – трав'яні й трав'яно-мохові, дуже рідко – верхові. 

Найпоширенішими фітофагами є лось, козуля, дика свиня, заєць, білка, 

борсук, глухар, рябчик, тетерук, дятел, консументами другого порядку – 

вовк, лисиця, лісова куниця та ін. Водні екосистеми багаті на коропа, 

ляща, плітку, лина, карася, сома, щуку, загалом – понад 30 видів риб. 

Незважаючи на загальну низьку родючість ґрунтів, розораність 

(понад 30%) та антропогенна трансформація корінного лісового 

біогеопокриву досягає значних розмірів (до 40-45%), унаслідок чого 

порушений гідрологічний режим післялісових і лісових екосистем: 

розорювання та осушувальні меліорації зумовили інтенсифікацію ерозії та 

дефляції ґрунтів, збідніння видового складу рослин і тварин. Значної 

актуальності набирає підвищення культури сільського, лісового і водного 

господарств, туризму й рекреації, охорони раритетного фітогенофонду та 

ценофонду й збереження позитивного впливу екосистеми на газовий і 

гідротермічний режими південніших регіонів. 

Лісостепова біомна екосистема (рис. 3.22) займає 202 тис. км
2
 або 

34 % території України, зокрема Волинську височину, Подільську і 

Придніпровську височини, а також Придніпровську низовину і західні 

відроги Середньоросійської височини. Вона характеризується складним, 

розчленованим рельєфом з чергуванням еродованих височин, схилових, 

низинних і долинних ландшафтів, значною щільністю ярів і балок. Клімат 

– лагідний, помірно-континентальний, пересічна температура січня - -5 - -

8°С, липня + 18 - +22°С, вегетаційний період – 200-210 днів, сума опадів у 

західній частині біому – 550-750, східній – 450 мм. Порівняно з Поліською 

біомною екосистемою коефіцієнт зволоження зменшується до 1,4-1,2. 

Ґрунтовий покрив – строкатий, у його структурі переважають типові 

чорноземи, опідзолені чорноземи та сірі лісові ґрунти, у річкових долинах 



– лучно-чорноземні, лучні та лучно-болотні; заболоченість біому 

становить 1,6 %. 

Для корінного біогеоценотичного покриву характерним було 

територіальне поєднання на плакорах лучно-степових, степових і грабово-

дубових, а на Лівобережжі – кленово-липово-дубових ландшафтних 

екосистем. Лісистість досягала в середньому 50 %. Найпоширенішими 

cepeд хребетних тварин були заєць сірий, дика свиня, козуля, лісова 

куниця, білка, звичайна гадюка, а також степові види: дрохва, степовий 

тхір, польова мишівка, звичайний сліпак, сіра куріпка, чорний і рудий 

шуліки, канюк, яструб великий, яструб малий, сіра та вухата сови та інші. 

Господарська діяльність у лісостеповій біомній екосистемі 

спричинилася до зменшення її лісистості у 4 рази. Сьогодні вона становить 

12,2 %, розораність від 56 до 81 %. На її рільних землях розміщені 70 % 

плантацій цукрового буряка в Україні, великі площі зайняті посівами 

озимої пшениці, кукурудзи, гороху, ячменю, садами, городніми 

культурами. Особливо актуальними є захист ґрунтів від ерозії, 

запровадження ґрунтозахисних сівозмін, зменшення рівня розораності, 

лісова і хімічна меліорація ґрунтів, збереження і збагачення 

біорізноманітності. 

  
Рис. 3.21 Мішаний ліс Рис. 3.22. Лісостеп 

 

Степова біомна екосистема (рис. 3.23) є найбільшою за площею в 

Україні. Вона займає 240 тис.км
2
, що становить 40% її території, охоплює 

всі південні області, південні частини Харківської, Кіровоградської та 



Одеської областей і рівнинну частину Кримського півострова. 

Характеризується переважанням рівнинного рельєфу, лесовидних 

ґрунтоутворюючих порід, на яких формувалися звичайні і південні 

чорноземи (відповідно 60 і 20% площі земельних угідь), на щільних 

карбонатних і безкарбонатних породах поширені каштанові і солонцюваті 

ґрунти. Порівняно з попередніми біомними екосистемами вирізняється 

найбільшими тепловими ресурсами, найдовшим вегетаційним періодом, 

найменшою зволоженістю і найбільшою родючістю ґрунтів. Пересічна 

температура січня – -2 --5°С, липня – +20 - +24°С, сніговий покрив – 

нестійкий, тривалість вегетаційного періоду – 210-245 днів, річна сума 

опадів 300-450 мм, коефіцієнт зволоження 0,8-1,2. Гідрографічна сітка 

розвинена слабо, річки маловодні, річкові і ґрунтові води 

високомінералізовані. 

Панівною рослинністю в первинному біогеоценотичному покриві 

були різнотравно-типчаково-ковилові й типчаково-ковилові степи, в 

південній частині – з галофітами, а на кам'янистих ґрунтах – з 

петрофітами, у північній – з байрачними лісами, невеликими смугами 

заплавних лісів з домінуванням верб та осокору, на схилах – терену, 

шипшин, дерези. Середня лісистість могла становити не більше 5-6%. 

Основні представники фауни – ховрахи, бабаки, хом'яки, полівки, миші, 

зайці, з хижаків – вовки, лисиці, тхори, борсуки, з ратичних – козулі, 

асканійські олені, дикі свині, з птахів – жайворонки, перепілки, куріпки, 

сови, з плазунів – степові гадюки, полози, ящірки. 



  
Рис. 3.23. Степ (фото Л. Хлус) 

 

Степова біомна екосистема – найбільш освоєна і найглибше 

трансформована господарською діяльністю людини: лісистість зменшена 

до 3%, орні землі займають понад 75% земельного фонду біому і є 

основними теренами вирощування пшениці, кукурудзи, соняшнику, 

баштанних і садових культур та виноградників. Значного розмаху набуло 

зрошувальне землеробство і вторинне засолення ґрунтів, вітрова, а 

місцями навіть водна ерозія та зменшення гумусності. На особливу увагу 

заслуговують полезахисне лісорозведення, ґрунтозахисне землеробство, 

водна і хімічна меліорація ґрунтів. 

Висотну зональність (поясність) клімату, ґрунтів і біоти з 

екосистемологічної точки зору немає підстав ототожнювати з широтною 

зональністю, її доречніше аналізувати в структурно-функціональній 

підпорядкованості специфічним екосистемологічним одиницям – гірським 

країнам, які генетично і просторово пов'язані з тими біомними 

екосистемами, в межах яких розташовані (Сочава, 1978; Голубец, 1978). 

 

Зоогеографічний розподіл суші  

Сучасні підходи до зоогеографічної класифікації суходолу 

Зоогеографічне районування суходолу має довгу історію. У 1858 р. 

П. Склетер виділив шість основних фауністичних областей: Палеарктичну, 

Ефіопську, Індійську, Австралійську, Неарктичну і Неотропічну. У 1876 р. 



А.Уоллес, прийнявши фауністичне районування Склетера, назвав 

Індійську область Східною. Надалі ця класифікація областей 

багаторазово коректувалась. 

У світлі новітніх фауністичних даних і при використанні зведень 

про поширення комах, молюсків і інших груп безхребетних виникли 

підстави переглянути системи фауністичних областей, що існували. Це і 

було зроблено у 1976 р. О.Л. Крижановським. Нині найбільш 

загальновживаним є наступне районування, запропоноване І.К. Лопатіним 

(рис. 3.24): 

Царство Арктогея: підцарство Палеарктичне (області:Європейсько-

Сибірська, Давнього Средземномор’я, Східно-Азіатська); підцарство 

Неарктичне (Канадська та Сонорська області). 

Царство Палеогея: Ефіопська, Індо-Малайська, Мадагаскарська та 

Полінезійська області. 

Царство Неогея: Неотропічна та Карибська області. 

Царство Нотогея: Австралійська та Новозеландська області 

 

 

Рис. 3.24. Зоогеографічне районування (за різними авторами) 

 

Царство Нотогея 

Австралійська область 

Австралійська область, крім материка Австралії, охоплює сусідні з 

ним острови: Тасманію, Нову Гвінею, Соломонові острови, архіпелаг 



Бісмарка, Малі Зондські острови. Її фаунa друга за давністю після 

Новозеландської.  

Ландшафти Австралійської області досить різноманітні. В цілому 

материк Австралія – це велике плато, ва східній частині якого підносяться 

невисокі гори – Австралійські Кордільєри; окремі хребти їх простягаються 

і через Тасманію; найвища точка – 2241 м н. р. м. 

Уся західна частина материка являє собою плоскогір'я з хребтом 

Вікторія, яке в південно-західному напрямі спадає стрімким урвищем до 

вузької узбережної смуги. Це урвище, заввишки 550 м, має назву хребта 

Дарлінга. 

Гори вкривають також частину Нової Гвінеї. В той час як узбережні 

райони материка та острови Австралійської області багаті рясними 

опадами і добре зволожені, вся центральна частина материка являє собою 

піщану пустелю, що утворилась внаслідок нестачі вологи, яку затримують 

гірські масиви як на сході, так і на заході. 

На більшій частині території Австралійської області панує тропічний 

або субтропічний клімат. Лише південна частина Австралійського 

материка та острів Тасманія лежать у помірній кліматичній зоні. 

Флора Австралійської області, як і інших, найбільше залежить 

від кліматичних та ландшафтних особливостей. Північне і східне 

узбережжя материка, що лежать у межах тропічної смуги, вкривають 

буйні своєрідні ліси (вони характеризуються відсутністю хвощів та 

бамбукових заростей), а південна та південно-східна частини і Тасманія 

вкриті вологими лісами широколистого типу, серед яких значне місце 

належить величезним деревоподібним папоротям. Рослинність 

центральних районів материка представлена чагарниковими заростями 

акацій, казуарин та евкаліптів. Західні гірські схили вкриті ксерофітними 

лісами. 

Австралійська область, вірогідно, ще в мезозойську еру 

відокремилася від прилеглих частин Азії, а згодом – і від Південної 



Америки. Ізольована австралійська фауна розвивалася своїми 

особливими шляхами. Про це свідчить: наявність лише в цій області 

однопрохідних (яйцекладних) ссавців; багатий розвиток сумчастих 

ссавців (приблизно 150 видів); відносно слабкий розвиток вищих, 

плацентарних ссавців (кажани, гризуни, представлені низкою ендемічних 

форм, та собака дінго).  

Слід також вказати на ендемічний ряд а в с т р а л і й с ь к и х  

с т р а ус і в  (ему та казуари) та однолегеневу дводишну рибу – рогозуба 

(рис. 3.25). 

 
 

 
Кенгуру гігантський Єхидна Коала 

   
Казуар Гаттерія Ему 

 

 

 

Качконіс Ліопельма Австралійський рогозуб 

Рис. 3.25. Ендеміки австралійської фауни 

 



Новозеландська область 

Охоплює острови Нової Зеландії, де до наших часів збереглась фауна 

острівного типу. 

Типовий ландшафт Нової Зеландії – це дуже гориста місцевість з 

вершинами, вкритими вічними снігами, льодовиками тощо. Південний 

острів утворений гірським хребтом Новозеландські Альпи. На схід від них 

простяглась Кентерберійська рівнина, відокремлена від узбережжя океану 

поясом піщаних дюн. В центрі Північного острова розташоване вулканічне 

плато з діючими вулканами, гейзерами, гарячими джерелами. Осторова 

багаті на прісні озера та річки. 

Клімат Нової Зеландії океанічний, вологий. Середня температура + 

12
0
, +13

0
С, температура найхолоднішого місяця не падає нижче від + 5

0
С. 

Річна кількість опадів досить значна – до 2930 мм. 

Для флори цієї області характерно різноманіття папоротей, в тому 

числі – деревовидні. У горах росте південний бук. Гірські схили та рівнини 

більшої частини Північного острова вкриті густими лісами, серед яких 

значне місце займають деревоподібні папороті. 

Характерні особливості фауни Новозеландської області: 

- відсутність місцевих ссавців і змій, за винятком ендемічного 

виду кажанів (Mystacina tuberculata). Маорійський щур був завезений 

сюди місцевими жителями; 

- багато птахів, що екологічно заміщують ссавців, представлені 

нелітаючими формами; 

- ендемічний підклас рептилій – дзьобоголові, єдиним сучасним 

представником якого є гатерія (Sphenodon punctatum). 

- із земноводних особливо характерний ендемічний вид дуже 

примітивних жаб з роду ліопельма (Liopelma). 

Царство Неогея 

Неотропічна область 



Неотропічна область відзначається своєрідністю фауни і 

виділяється в окрему Неогейську сушу. Вона обіймає всю Південну і 

Центральну Америку та прилеглі острови: Великі й Малі Антильські, 

Галапагос, Хуан-Фернандес, Вогняну Землю та Фолклендські. З Північною 

Америкою Неотропічна область межує по південних схилах 

Мексиканського нагір'я, простягаючись на північ двома язиками вздовж 

узбережжя. 

Ландшафти Неотропічної області дуже різноманітні. З заходу, 

вздовж усього материка, на 9000 км простягається гірський хребет Анди, 

або Кордильєри. Висота окремих точок – понад 7000 м (г. Аконкагуа – 

7040 м н. р. м.). У південній частині області переважають низинні 

аргентинські степи – пампи. Східну частину, на північ – майже до 

екватора, займає Бразильське нагір'я, яке долиною р. Амазонки 

(Амазонською низовиною) відмежоване від Гвіанського нагір'я, що в 

північно-східній частині материка. 

Клімат Неотропічної області переважно екваторіальний або 

тропічний. Так, у межах постійно вологого і жаркого екваторіального 

клімату лежать величезні території Амазонської та Гвіанської низовин. 

На південь від Амазонки, в Бразильському нагір'ї до південного тропіка, 

панує тропічний клімат. Ще далі на південь від південного тропіка 

майже на всій території Лаплатської низовини лежить смуга 

субтропічного клімату. Нарешті, в крайній південній частині материка – в 

Патагонії – клімат океанічний, або помірно континентальний. 

Флора Південної Америки дуже багата і належить до двох 

флористичних областей – Неотропічної та Антарктичної. 

Рослинність Неотропічної області, що простягається на південь до 40° 

пд. ш., дуже різноманітна; в самій лише Бразилії виявлено близько 12 

000 ендеміків, серед яких на особливу увагу заслуговують маркгравієві, 

циклантові, каннові, кактусові, філодендрони, а також агави і юкки. 

Тут ростуть численні каучукові фікуси, гевея та палісандрове, або 



червоне, дерево. Дерева густо переплітаються ліанами. У водах Амазонки 

багато водяних рослин, зокрема вікторія, квітка якої досягає 30 см у 

поперечнику. 

На південь від Бразильського плато вже ростуть світлі, рідкостійні 

ліси з бразильських араукарій. Далі на південь до помірної зони вони  

змінюються величезними просторами пампасів Аргентини, що нагадують 

наші євразійські степи. Ще далі на південь, у Патагонії, що вже належить 

до Антарктичної флористичної області, розкинулись сухі степи, рослинний 

покрив яких часто переривається галечником. На східних схилах Анд 

поширені ліси з хінного дерева, чілійського бука та араукарій. 

Фауна Неотропічної області характеризується багатством та 

своєрідністю (рис. 3.26-3.27): 

- наявність сумчастих тварин, представлених двома підрядами: 

багаторізцевими (Polyprotodontia) та ценолестовими (Coenolestoidea); 

  
Мавпа-ревун Мурахоїд 

 
 

Справжній вампір Лінивець 



  
Нанду Дев’ятипоясний броненосець 

 

 

Лами 

Рис. 3.26. Ендеміки Неотропічної області 

- поширення лише в цій області таких представників ряду 

неповнозубих, як панцирники, мурахоїди та лінивці; 

- наявність у складі ряду неотропічних рукокрилих великої 

ендемічної родини листоносів (Phyllostomatidae), до якої належить 

справжній вампір (Desmodus); 

- цілковита відсутність порожнисторогих тварин. Ряд парнокопитних 

представлений лише пекарі та дрібними оленями; ряд мозоленогих – 

ламами. 

- примати представлені виключно широконосими мавпами 

(Ceboidae); 

- надзвичайна різноманітність та виражений ендемізм птахів. 

Ендеміками Південної Америки є 26 родин птахів, серед яких: 

південноамериканські страуси (Rheidae), тинаму (Tinamidae), кракси 

(Cracidae), тукани (Rhamphastidae), американські грифи (Cathartidae), 

колібрі (Trochilidae) та ін. (всього 26 родин); 



- велика кількість ендемічних ящірок та змій. 

Найхарактернішими з них є ігуани (Iguanidae), які, крім Південної та 

Північної Америки, поширені лише на островах Фіджі і Мадагаскарі, та 

удави (Воа) – найбільші змії в світі; 

- велика кількість ендеміків серед амфібій (41 рід з 48, що 

зустрічаються тут). Особливо численні (понад 350 видів) деревні жаби 

(Hylidae). 

- надзвичайне багатство риб. Особливо цікаві ендемічні форми: 

лепідосирени (Lepidosirenidae) з дводишних риб, електричний вугор 

(родина Electrophoridae) та ін.; 

- величезна кількість видів комах Південної Америки, особливо 

лісових форм, що своїм яскравим забарвленням та розмірами далеко 

переважають комах усіх інших областей (метелики родин Heliconidae, 

Morphidae та ін.). 

 

 

Карибська область 

Архіпелаг Антильський архіпелаг складається з низки великих і 

малих островів: Куби, Гаїті, Ямайки, Пуерто-Ріко, Багамських, 

Віргінських тощо. Усі вони вулканічного або органічного (рифи, вапняки) 

походження і з далеких геологічних часів відокремлені як один від 

одного, так і від материка Америки, глибокими протоками. Їх фауна має 

яскраво виражений острівний характер. Тут майже немає представників 

тих рядів ссавців, що характеризують фауну Північної або Південної 

Америки: мавп, хижаків та неповнозубих. Крім кажанів, тут поширені 

представники лише двох рядів: комахоїдних та гризунів. Це й дало 

підставу для виділення фауни Антильських островів в окрему 

зоогеографічну область. 



   
Тинаму Тукан (фото Л. Хлус) Американський гриф 

 

  
Колібрі  Кракс 

 

 
 

Ігуана Електричний вугор Удав - боа 
Рис. 3.27. Ендемічні птахи, рептилії та риби Неотропічної області  

 

Царство Палеогея 

Ефіопська область 

До складу області входить більша частина африканського 

материка, на південь від Сахари (від 20° пн. ш.), південна частина 

Аравійського півострова, а також острів Сокотра і низка дрібніших 

островів вздовж західного узбережжя Африки. Пустеля Сахара є 

природною перешкодою, що не дає можливості переважній більшості 

лісових видів тварин Ефіопської області просуватись на північ Африки, до 

Голарктичної зоогеографічної області. 



Ландшафтна особливість Африки полягає в тому, що вона, як і інші 

материки південної групи, має незначне горизонтальне і вертикальне 

розчленування. Більшу частину її території займають підняті рівнини, що 

лежать на висоті 500 – 1000 м н. р. м. Найбільшими низовинами на цьому 

плато є велика улоговина Конго, яка виходить до моря, та на півдні 

улоговина Калахарі, що в значній мірі є улоговиною внутрішнього 

стоку. 

З височин африканського материка в межах Ефіопської області слід 

відзначити лише скидові височини Ефіопії на сході, гори Камерун – на 

заході та Драконові гори на крайньому півдні. Найвищі гори – 

Кіліманджаро та Кенія – лежать у східній приекваторіальній частині 

материка. Всі ці височини і гори розміщені переважно по краях 

материка і, затримуючи морські вітри, що несуть вологу, спричиняють 

великий вплив на характер клімату. 

На півночі Ефіопської області простягається величезна рівнина 

Сахари, що відмежовує її від Палеарктики і є перехідною зоною, 

заселеною представниками як ефіопської, так і палеарктичної фаун. 

Більша частина території Африки лежить у тропічній зоні, і тільки 

північний і південний краї материка належать до субтропіків. Отже, 

перебуваючи в межах тропічної й субтропічної зон, африканський 

материк є найжаркішим з усіх материків світу.  

Центральна і західна частини тропічної зони Африки мають клімат, 

властивий вологим тропічним лісам. Клімат південно-західних районів 

материка нагадує субтропічний середземноморський: літо тут сухе й 

відносно прохолодне, зима – дощова. Південно-східні райони, 

перебуваючи під впливом теплої Мозамбіцької течії, відзначаються 

мусонним характером клімату; найбільша кількість дощів тут 

випадає влітку. 

Близько 40 % африканського материка займають савани, густий 

рослинний покрив яких складається, переважно, із злакових трав (їх 



висота у дощовий період досягає 3 м). Серед трав'янистої рослинності в 

саванах зустрічаються невеликі гаї баобабів або мавпячих хлібних дерев, 

діаметр яких досягає 8 м, акацій, мімоз та деревовидних молочаїв. 

Більшість дерев у саванах у суху пору року скидає листя. 

Особливо багата рослинність вологих тропічних лісів, де 

переважають велетенські вічнозелені дерева (до 80 м заввишки) – фікуси, 

макаранги та ін. 

Бідно зрошувані території Східно-Африканського плато нагадують 

сухий степ, із колючими чагарниками; лише подекуди місцеві савани 

мають характер тропічного парку. Тут вирощують банани, дурру, 

пшеницю й овес. 

У Південній Африці переважають степи та пустелі. 

Рослинність Південної Африки характеризується великою кількістю 

ендеміків. В умовах більш зволоженого клімату ростуть понад 450 видів 

кущів з роду верес, рослини з родини протейних і амарилісових, 

деревовидні папороті, пальми, банани тощо. 

Давня, типово материкова фауна Ефіопської зоогеографічної 

області характеризується багатством і різноманітністю форм. Серед її 

найхарактерніших особливостей слід відзначити: 

- наявність великої кількості ендемічних форм: златокроти, видрові 

землерийки, трубкозуби, кафрські довгоноги, дамани, жирафи, 

гіпопотами, африканські страуси, китоглави, бананоїди, секретар тощо 

(рис. 3.28 – 3.29); 

- відсутність багатьох широко розповсюджених родин кротів, 

бобрів, ведмедів, оленів, тапірів, тетеревів тощо; 

- велику чисельність представників рептилій, серед яких 

заслуговують на увагу ендемічні форми (рис. 3.30): бокошийні черепахи з 

родини Pelomedusidae, крокодили роду Osteolaemus, клеопатрова змія (з 

кобр), хамелеони та деякі види роду пітонів (Python); 

- наявність ендемічних видів (близько 10) прісноводних дводишних 



риб роду Protopterus (рис. 3.31); 

- численність різноманітних термітів. У багатьох місцях 

зустрічається муха цеце, що викликає у людей сонну хворобу (відсутня на 

інших материках); 

- наявність у фауні Ефіопської області родин, спільних з Індо-

Малайською – ящерів, оленьків, носорогів, слонів та 

людиноподібних мавп. 

 

 

златокрот 

  
Капський даман Трубкозуб 

  
Жирафи  Мама з малям (фото Л. Хлус)  



  
Видрова землерийка Гіпопотам 

Рис. 3. 28. Ссавці Ефіопської області 

 

  
Птах-секретар Африканський страус 

  
Китоголов Бананоїд 

Рис. 3.29. Птахи Ефіопської області 



  
Бокошия черепаха Крокодил - остеоламус 

  
Хамелеон карликовий Протоптерус африканський 

Рис. 3.30. Ендемічні рептилії та риби Ефіопської області 

Індо-Малайська область 

Індо-Малайська область займає тропічну частину азіатського 

материка: територію Індії з Цейлоном, Індокитай та Малайський архіпелаг, 

включаючи острови Балі, Целебес та Філіппіни. На півночі межа Індо-

Малайської області перетинає пустелю Тар і далі проходить по південних 

схилах Гімалаїв. На сході вона простягається до Тихого океану між 

долинами рік Хуанхе та Янцзи. До цієї ж області належить о. Тайвань. 

Південна межа проходить по Зондському архіпелагу до острова Лембок. 

Ландшафти Індо-Малайської області, хоч вона і не виходить за межі 

тропіків і субтропіків, досить різноманітні. На заході тут справжні 

пустелі, центральну частину займають плоскогір'я, на яких розкинулися 

трав'янисті савани, а поверхня більшої частини Індокитаю являє собою 

гори, нагір'я та плоскогір'я, прорізані широкими родючими долинами. 

Великий Гімалайський хребет, займаючи відносно невелику частину Індо-

Малайської області, спричиняє істотний вплив на формування її клімату 

і гідрографії. 



Клімат на значній території області тропічно-мусонний. Чергування 

мусонів зумовлює зміну посушливого і дощового сезонів на більшій 

частині області, головну масу вологи приносять літні південно-східні 

мусони. Від вторгнення холодних мас повітря з півночі Індо-Малайську 

область захищають високі гірські масиви, у зв'язку з чим на більшій 

частині її території температура повітря висока протягом цілого року. Лише 

в умовах високогірних районів бувають суворі зими, нерідко – зі 

сніжними буранами. 

Флора Індо-Малайської області надзвичайно різноманітна; 

ендемічних форм мало. Типовим рослинним покривом є тропічні ліси. 

Значно меншу територію займають савани, які нагадують африканські; 

над їх трав'яним покривом здіймаються акації, деревоподібні молочаї, 

колючі чагарники та дрібні пальми. З Індо-Малайської області походять 

кокосові пальми, цитрусові, банани, цукрова тростина. 

Фауна Індо-Малайської області відзначається багатством та 

різноманітністю і, незважаючи на значну частину островів, має 

материковий характер. 

Тут порівняно невелика кількість ендемічних груп, які представлені 

лише шерстокрилами (Galeopithecidae), тупайями (Тиpajidae) та 

довгоп’ятами (Tarsiidae) (рис. 3.31). 

Серед фауністичних особливостей Індо-Малайської області слід 

відзначити наявність елементів, схожих з фауною Ефіопської області: 

слонів (Proboscidae), носорогів (Rhinocerotidae), вузьконосих мавп 

(Catarrhini), ящерів (Pholidota) тощо (рис. 3.32). 

Разом з тим, деякі види Індо-Малайської області споріднені з 

фауною Америки, зокрема тапіри (Tapiridae), панда (Procyonidae), та з 

фауною Палеарктичної області – козли і барани (Caprovinae) (рис. 3.32). 

З південного сходу в Індо-Малайську область проникають 

представники австралійської фауни – папуги какаду (Cacatuidae), смітні 

кури (Megapodiidae), один вид райських птахів.  



  
Кагуан (філіпінський шерстокрил) Довгоп’ят 

  
Тупайя орнітоптера 

Рис. 3.31. Ендеміки Індо-Малайської області 

  
Носоріг Індійський слон 

  
Велика панда Тапіри 



Рис. 3.32. Характерні представники фауни Індо-Малайської області 

 

Серед рептилій особливо численні ящірки та змії: сцинки (Scincidae), 

агами (Agamidae), отруйні кобри (Naja tripudians), удави (Python 

reticulatus), хоботні черепахи (Trionychoidea) та довгорилі гавіали 

(Gavialis). 

З риб багато представлені коропові (Сурrіnidae) та сомові 

(Siluridae) 

Особливим багатством форм вражають комахи, з яких близько 40 % – 

ендемічні. Серед метеликів слід згадати найбільших у світі красиво 

забарвлених махаонів (Papilionidae) та орнітоптер (Ornithoptera) (рис. 3.31). З 

жуків тут численні чудово забарвлені види турунів, усачів, гігантські 

скарабеї тощо. 

Мадагаскарська область 

Мадагаскарська область об'єднує великий острів Мадагаскар (де 

фауна області представлена найбільш повно) та низку прилеглих дрібних 

островів: Сейшельські, Амірантські, Коморські та Маскаренські 

(Маврікій, Родрігес, Реюньйон). 

Типовий ландшафт Мадагаскару створює підвищене плато, що займає 

всю внутрішню частину поверхні цього острова. Між цим плато і 

берегом моря тягнеться вузька смуга низовин. На заході плато знижується 

похилими терасами, які часто переходять у заболочене узбережжя моря. 

Західна частина Мадагаскару має характер пустельної місцевості. Річки 

повноводні в період дощів і дуже висихають жаркого літа. По всьому 

острову розкидано багато озер, з яких найбільше – Алаотра. Решта 

дрібних островів вулканічного або коралового походження. 

Майже вся область розміщена в тропічній зоні і має жаркий, 

тропічний клімат. На острові Мадагаскар клімат помірніший у центральній 

частині і жаркіший – по узбережжях. Середня річна температура +23 – 

+26° на рівнинній смузі і близько 4 – 18° по підвищеному плато; західне 

узбережжя тепліше від східного.  



Ліси Мадагаскарської області збереглися великими масивами лише у 

східній частині Мадагаскару. На заході ліси хоч і трапляються, але не на 

великих площах, частіше – по узбережжях річок. Складаються вони з 

високо цінних порід – ебенових, сандалових дерев, каучуконосів тощо. 

Проте домінують тут трав'янисті простори та зарості чагарників, серед 

яких часто зустрічаються баобаби та деякі види пальм, наприклад 

винна пальма. 

Своєрідна фауна Мадагаскарської області дуже давнього 

походження і має в своєму складі елементи фаун як африканського 

материка, так і Південної Америки. Найхарактернішою особливістю цієї 

фауни є її острівне положення. Це пояснюється тим, що острів 

Мадагаскар хоч і материкового походження, але самостійно існує з дуже 

давніх геологічних часів. 

Ніде в світі немає такої різноманітності видів півмавп, як у 

Мадагаскарській області (рис. 3.33). Для неї також характерний 

ендемічний рід тенреків (рис. 3.34). 

Гризуни представлені типовою ендемічною підродиною 

мадагаскарських ховрахів. 

Всі хижаки області – з родини вівер, серед яких надзвичайно 

цікавою є фосса (рис. 3.34). 

Орнітофауна на 50 % складається з ендемічних видів.  

Крім цього, Мадагаскар відзначається великою різноманітністю 

видів хамелеонів, які, очевидно, мають тут свій географічний центр. 

  



  

  
  

 
 

Рис. 3.31. Лемури Мадагаскара (фото М. Ейдельберга) 

 

  
Тенрек Фосса 

Рис. 3.32. Ендемічні ссавці Мадагаскара 

 



Полінезійська область 

Полінезійська область охоплює численні острови Тихого океану від 

Нової Каледонії і Туамоту на півдні до Маріанських та Гавайських – на 

півночі. Найбільш значні, крім згаданих, острови Фіджі, Самоа, Каролінські, 

Гільберта та Маршалові. За винятком Нової Каледонії, яку вважають 

залишком суші, що в далекому минулому сполучала Північно-Східну 

Австралію і Нову Гвінею з Новою Зеландією, більшість островів 

Полінезії – вулканічного або коралового походження. Коралові острови 

являють собою рівнину, тоді як вулканічні –гористі, складені із 

давньокристалічних порід. Гірські вершини взимку вкриваються 

снігом.  На островах Гавайських і Самоа є діючі вулкани. 

Завдяки вологому і теплому океанічному клімату більшість островів 

цієї області відзначається багатством флори. Характерними рослинами 

узбережь великих островів є кокосова пальма, хлібне дерево, панданус. 

Проте на значній кількості коралових островів ростуть лише галофітні 

чагарники, над якими поодиноко підносяться кокосові пальми. 

Фауна Полінезійської області бідна. Від материкових областей 

вона відрізняється тим, що населена острівними та мандрівними формами. 

Птахи представлені багатьма видами, серед яких значна кількість – 

ендемічні; із 100 родів птахів Полінезії близько 30 є ендеміками області. Із 

ссавців зустрічаються лише представники ряду рукокрилих та дрібні 

гризуни. 

У складі фауни зовсім немає змій, крокодилів та прісноводних і 

наземних черепах, майже немає (за винятком островів Фіджі) 

земноводних. 

Царство Арктогея 

Підцарство Палеарктика 

Європейсько-Сибірська область 

Європейсько-Сибірська область – найбільша з усіх зоогеографічних 

областей суші. До неї належить вся північ Євроазіатського континенту – від 



Британії до Камчатки. Південна межа проходить по півночі Піренейського 

півострова, вздовж Альп і Балкан, через Кримські гори і Кавказький хребет, 

далі – по напівпустелях і пустелях Північного Казахстану, через Північну 

Монголію і до долини Амура. 

Клімат області дуже різноманітний – від холодного арктичного і 

північного помірного до субтропічного (вологого або сухого). В межах 

області є доволі високі гірські хребти і плоскогір'я, обширні рівнини і 

низовини. В північних частинах значні території вкриті вічною кригою, і 

тут майже нема тварин; решта арктичної смуги має ландшафт тундри без 

деревної рослинності. Далі на південь тундра через перехідну смугу – 

лісотундру, або північне криволісся, – переходить до тайги – 

найбільшого в світі лісового району. Вздовж південних меж зони 

тайги місцями розвинені мішані ліси, в яких до хвойних порід 

домішуються більш південні широколисті і справжні широколисті ліси. 

Через смугу лісостепу, або острівних лісів, лісова зона переходить до 

степової. В найбільш південних частинах області значні площі займають 

напівпустелі і справжні пустелі. 

Ця картина правильної географічної зональності порушується 

гірськими хребтами з їх вертикальними зонами, ландшафти яких до 

певної міри аналогічні ландшафтам географічних зон. 

Фауна області, хоч і займає величезну площу, порівняно бідна і за 

загальною кількістю видів хребетних тварин, і за кількістю вищих таксонів 

– рядів та родин. 

Ендемічних видів і родів багато, ендемічних рядів і родин, навпаки, 

мало. Серед ссавців області немає жодного ендемічного ряду; 

ендемічними родинами є б о б р и  (Castoridae), т у ш к а н ч и к и  

(Jaculidae) і с і н о ст а вк и  (Осhоtonidae) (рис. 3.35). Характерними, хоч і не 

цілком ендемічними, є родини к р о т і в , м і ш е ч к у в а т и х  пацюків 

(Geomyidae). З птахів ендемічні ряди г а г а р  (Gaviae) і ч и с т у н і в  

(Аісае). Проте останні так тісно пов'язані з морем, що їх правильніше 



розглядати як представників морської фауни. Ендемічна також родина 

т е т е р е в и н и х  (Tetraonidae) (рис. 3.37). 

Не виходять за межі області також с и р е н о в і  (Sirenidae) (з 

хвостатих амфібій). В основному цією областю обмежене поширення 

хвостатих земноводних. Серед риб ендемічний ряд о с е т р о в и х  

(Acipenseriformes) багата видами родина л о с о с е в и х  (Salmonidae) і 

кілька дрібніших родин (рис.3.36). 

  
Тушканчик Бобер 

  
Гофер (мішечкуватий пацючок) Сіноставка 

Рис. 3.35. Ендемічні та субендемічні ссавці Європейсько-Сибірської 

області 

  

Рис. 3.36-а. Осетр руський Рис. 3.36-б. Білуга 



  
Тупики Гагара 

  
Глухар  Тетерук  

Рис. 3.37. Ендемічні птахи Європейсько-Сибірської області 

 

Область Давнього Середземномор’я 

Середземноморська область охоплює всю Південну Європу. Сюди 

входять Піренейський півострів, середземноморське узбережжя Франції, 

Апеннінський півострів на північ до Альп, Балкани, гірська частина 

Криму, Закавказзя і частково – Головний Кавказький хребет, вся Західна 

Азія на схід до Ірану, Аравія (крім її південного кутка) і Північна 

Африка на південь до Сахари, яка становить широку перехідну (до 

Ефіопської області) смугу. Сюди ж належать усі острови Середземного 

моря, а також Канарські, Азорські та Зеленого Мису – в Атлантичному 

океані. 

У Середземноморській області переважає гірський рельєф. Вона 

відзначається також своєрідним кліматом: безсніжною, але багатою на 

опади у вигляді дощу зимою, сухим літом і високою середньорічною 

температурою (від 12°С до 22°С). Більша частина країн 

Середземноморської області має посушливий клімат, у багатьох місцях – 

справжній пустельний і тільки на невеликих ділянках морських узбережь, 



наприклад, у західному Закавказзі, кількість опадів збільшується 

настільки, що клімат набуває характеру вологого субтропічного. 

Загальна сухість клімату веде до розвитку ксерофітної рослинності, 

представленої на значних територіях чагарниками; чималі простори 

позбавленї будь-яких рослин, і лише на окремих ділянках розвиваються 

вологі субтропічні ліси. Серед деревних і чагарникових порід 

Середземноморської області багато вічнозелених рослин. 

Фауна Середземноморської області багата й різноманітна. Вона має 

в своєму складі чимало порівняно старовинних представників, які 

збереглися тут завдяки тому, що території області не переживали таких 

значних змін кліматичних і екологічних умов у четвертинному періоді, як 

більшість областей Голарктики. У складі фауни Середземноморської 

області, особливо в її західній частині, є чимало вихідців з Ефіопської 

області, серед яких можна назвати вівер, дамана, деяких антилоп, мавп 

(безхвостого макака), африканського страуса, хамелеона, крокодилів та ін. 

Серед пустельних тварин цієї області багато видів, спільних з пустелями 

Азіатської області, особливо в її західній частині (рябки, джек та ін.). 

Cхідно-Азіатська, або Гімалайсько-Китайська область 

Обіймає Приморський край Росії (Уссурійський край) і район 

середньої течії Амуру, Східний Китай (на південь – до вододілу між 

ріками Хуанхе і Янцзи, на захід – до пустель Монголії і Центральної 

Азії), Корею, Японські острови і Гімалайські гори, крім нижнього пояса 

південних схилів, де розвинена рослинність тропічних лісів. На півдні ця 

область межує з Індо-Малайською, на заході – з областю Давнього 

Середземномор’я. Тайгова фауна проникає глибоко в межі області по 

меридіональних хребтах Сіхоте-Аліню, Малому Хінгану і горах острова 

Хоккайдо. 

Ландшафти області дуже різноманітні. Для неї характерні гірські 

місцевості; територію прорізають кілька гірських хребтів, у тому числі 

й найвищі в світі Гімалайські гори; проте є й чималі рівнини. 



Більшість територій має помірно теплий і субтропічний клімат з 

рясними опадами, які випадають переважно влітку; зима тут суха, на 

півночі області – холодна, але малосніжна. 

З рослинності найхарактерніші широколисті ліси, які на півдні 

підобласті поступово переходять у субтропічні, а на півночі змінюються 

лісами із значним домішком елементів тайгової флори. Окремі елементи 

субтропічної рослинності – ліани, амурський бархат, бамбуки – 

проникають далеко на північ і трапляються в Приморському краї та на 

півдні Сахаліну. В південних частинах області в минулому, очевидно, 

чималі площі займала рослинність типу саван, проте ці райони вже давно 

освоєні і зараз мають культурний ландшафт. 

Фауна області складається з суміші тварин південного походження 

(субтропічних і навіть тропічних), та північних – тайгових. Особливо 

яскраво ця мішаність фауни проявляється на півночі області, в 

Уссурійському краї, де такі північні тварини, як заєць-біляк, рябчик, 

рись, навіть північний олень, живуть поруч з тигром, фазаном, 

качкою-мандаринкою. На півдні області кількість індо-малайських форм 

у фауні збільшується поступово (рис. 3.38). 

  
Фазан звичайний Тигр амурський 

  
Орябок Рись 



  
Гігантська саламандра Мандаринка 

Рис. 3.38. Елементи фауни Східно-Азіатської зоогеографічної області 

Друга характерна особливість фауни – наявність деяких тварин, 

близьких до північноамериканських форм. Таких видів більше на півдні 

області, ніж на півночі, зокрема саме тут поширені представники 

переважно американської родини єнотів (Procyonidae), велетенська 

саламандра (Megalobatrachus maximus), близька до північноамериканського 

покритозябровика (Cryptobranchus alleganiensis), та інші. 

Підцарство Неарктичне 

Канадська область 

Це – зона хвойних лісів Північної Америки. Північна межа цієї 

області збігається з південною межею американської частини зони тундри 

і проходить по північній межі лісів. Південна межа починається на 

Атлантичному узбережжі приблизно під 45° пн. ш. і виходить на 

Тихоокеанське узбережжя трохи на північ від 50° пн. ш. Вона теж 

збігається з межею зони хвойних лісів. Оскільки по Скелястих горах і 

Сьєрра-Неваді хвойні ліси північного типу поширюються далеко на 

південь, межі області утворюють тут довгі язики в південному напрямі. 

Характерною рисою рельєфу Канадської області є високий хребет 

Кордильєр, який проходить в її західній частині і на півдні поділяється на 

Сьєрра-Неваду і Скелясті гори. Центральні і східні частини області 

займає рівнина. 

Клімат Канадської області має багато спільних рис з кліматом 

тайги Старого світу. Зими тут такі ж холодні, як у сибірській тайзі, 



сніговий покрив взимку в багатьох місцях досягаэ до 2 м завтовшки. Літо 

коротке, але порівняно тепле. 

Хвойні ліси області загальним виглядом нагадують сибірську тайгу, 

але утворені іншими видами і родами дерев. 

Характерною рисою ф а у н и  є її близькість до фауни європейсько-

сибірської тайги. Можна налічити чимало видів тварин, які поширені по 

всій зоні хвойних лісів у Старому і Новому Світі (наприклад, 

різноманітність кунячих серед ссавців та тетеревиних серед птахів). Інші 

тварини представлені в хвойних лісах Північної Америки видами, 

близькими до видів підобласті Тайги Старого світу. Разом з тим, у 

Канадській області є чимало характерних, суто американських видів і 

родів звірів і птахів, чужих євразійській тайзі, таких, як єнот: (Procyon 

lotor), деревний дикобраз (Erethison), колібрі (Selasphorus rufus, Trochilus 

colubris та ін.) (рис. 3.39). 

  
Єнот Канадська білка 

  
Колібрі Деревний дикобраз 

Рис. 3.38. Представники фауни Канадської зоогеографічної області 
 

Сонорська область 



Територію Північної Америки на південь від 45° пн. ш. на 

Атлантичному узбережжі і 50° пн. ш. на Тихоокеанському займає 

Сонорська область. На півдні, по границі Мексіканського нагір'я, вона 

межує з Неотропічною областю. 

Сонорська область лежить у поясах помірного і субтропічного 

кліматів. Північна її межа тільки місцями заходить за ізотерму 0° 

найхолоднішого місяця року – січня, південна майже збігається з ізотермою 

січня + 20°С. Кількість опадів поступово зменшується в напрямі зі сходу 

на захід. В Аллеганських горах на сході області їх випадає 1000 – 2000 

мм на рік, у пустелях між Скелястими горами і Сьєрра-Невадою – місцями 

менше 100 мм. Тільки на Тихоокеанському узбережжі буває більше дощів. 

На сході пануючою формою рослинності є широколисті ліси, в яких 

переважають деревні породи, близькі до європейських. На півострові 

Флорида розвинені розкішні субтропічні вічнозелені ліси із значною 

домішкою пальм та інших видів тропічної рослинності. Центральні 

частини материка в межах підобласті вкриті трав'янистими степами – 

преріями, схожими на степи Південної Європи. Плоскогір'я між Скелястими 

горами і Сьєрра-Невадою має характер пустелы. Вздовж Тихоокеанського 

узбережжя місцями ростуть ліси, переважно з хвойних порід. 

У ф а у н і  Сонорської області трапляється небагато тварин, спільних 

для Старого і Нового світу. Разом з тим, тут достатньо вихідців з 

Неотропічної області, тварин південного походження, а також ендемічних 

місцевих видів. Зокрема, характерні дві ендемічні родини ссавців – 

в и л о р о г и х  а н т и л о п  (Antilocapridae)  та б о б р о в и х  б і л о к  

(Haplodontidae).  

Для повнішої характеристики фауни Сонорської підобласті треба 

згадати ще п а н ц и р н и к і в  (Dasypodidae), що проникають сюди з 

неотропіків. З к о м а х о ї д н и х  с с а в ц і в  вартий уваги кріт-зіркорил 

(Condylura cristata) з м'ясистими виростами на кінці морди. З хижих тут 

поширений дуже шкідливий койот (Canis latrans), близький до шакала. З 



г р и з у н і в  слід назвати боброву білку (гірський бобер), що справді 

займає проміжне місце між бобрами й білками і є ендеміком області, а 

також ондатру (Ondatra zibethica), яка поширена по всій Північній 

Америці, крім арктичної смуги, і лучного собачку (Cynomys ludovicianus), 

близького до ховрахів. У південних районах Сонорської області живе 

невеликий кабан – пекарі (Dicotyles), поширений і в Неотропічній області 

(рис. 3.40). 

Чимало неотропічних форм можна знайти серед птахів Сонорської 

області. Так, тут є чимало видів к о л і б р і  (Trochilidae), папуги, 

представники південноамериканської родини т и р а н о в и х  (Тyrannidae). 

Серед ендемічних птахів області згадаємо індика (Meleagris 

gallopavo) – предка свійських індиків і каролінську качку (Аіх sponsa), 

близьку до далекосхідної мандаринки (Аіх galericulata) (рис. 3.41). 

Нарешті, і серед р е п т и л і й  наявний тропічний елемент – 

крокодили (Crocodilus americanus, Alligator missisipiensis) (рис. 3.42). 

  
Ондатра Кріт-зіркорил 

  
Вилорога антилопа Боброва білка (гірський бобер) 



  
Койот Пекарі 

   
Лучні собачки 

Рис. 3.40. Ссавці Сонорської зоогеографічної області  

  
Індики 

  
Каролінські качки 

Рис. 3.41. Птахи – ендеміки Сонорської зоогеографічної області 



 

 

 
 

Місісіпський алігатор Американський крокодил 

Рис. 3.42. Крокодили Сонорської зоогеографічної області 
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Біологічне різноманіття та методи його оцінки 

У популярній біологічній чи природознавчій літературі до 1990 року терміни 

"біологічна розмаїтість" чи "біорізноманіття" практично не зустрічаються: хоча 

вони були придумані відносно давно, сфера їхнього вживання була украй вузькою. 

В останнє десятиліття XX століття ці слова стали звучати повсюдно. При всій 

широті контексту цього поняття, воно відбиває цілий комплекс ідей і пріоритетів 

сьогоднішньої біологічної науки по всьому спектру життєвої ієрархії: 

- варіації чи розмаїтість генів у живих організмах; 

- розмаїтість окремих живих організмів; 

- розмаїтість живих організмів в окремих біологічних видах; 

- розмаїтість самих видів; 

- варіації в популяціях видів; 

- великомасштабні екосистеми; 

- загальне різноманіття життя на Землі. 

Біологічна розмаїтість – одне з центральних фундаментальних понять у 

комплексі власне біологічних дисциплін: ботаніці, зоології, мікробіології, екології, 

еволюційному вченні, палеонтології, біогеографії, систематиці, генетиці, морфології 

тощо. Як наукове поняття біологічна розмаїтість дуже багатолика. З одного боку, це 

сукупність конкретних параметрів угруповань, флор, фаун. При цьому поняття 

розмаїтості використовується в двох змістах: як набір, багатство форм і як їх 

співвідношення. З іншого боку, це синтетична категорія, що відповідає задачам 

комплексних досліджень у сферах біогеографії, екології, еволюційній теорії.  

Біологічна розмаїтість – головний параметр еволюційного процесу, 

одночасно його підсумок і фактор, що діє за принципом зворотного зв'язку. 

Найважливіший фактор видоутворення, тобто підвищення різноманіття – 

конкуренція. Вихід з неї можливий через поділ екологічних ніш і адаптивну 

радіацію. Власне кажучи, розмаїтість – це підсумок протиріч, компроміс між 

генетично закладеним потенціалом формоутворення і ресурсами середовища. 

Загалом можна вважати, що еволюція "спрямована" на збільшення розмаїтості. 

Ймовірно, правильна точка зору, відповідно до якої основний напрямок ценотичної 

"еволюції", тобто еволюції екосистем, зв'язаний не з продукційними процесами, а з 

проблемою стабільності (Шварц С.С., 1973). Однак стабільність пов'язана з 

досконалою регуляцією, що може здійснюватися тільки через розмаїтість. Разом з 



тим, найважливіша тенденція розвитку екологічних систем – не посилення 

жорсткості зв'язків, а збереження і збільшення рухливості, буферності, 

взаємозамінності, тобто підвищення функціональної розмаїтості.  

На розмаїтості базуються механізми стійкості життя на всіх його рівнях – від 

молекулярного і клітинного до біоценотичного. Воно складає основу таких модусів 

організації угруповань, як принцип конкурентного виключення, комплементарність, 

множинне забезпечення функцій тощо. Кругообіг речовин може здійснюватися 

тільки при достатній біологічній розмаїтості. І саме життя могло виникнути на 

основі поділу функцій у первинному кругообігу речовин. 

Біологічне різноманіття у його вихідному загальному змісті можна визначити 

як міру якісного складу життя, тобто як композицію елементів, що мають не 

статистичний (наприклад, організми, клітини) а структурно-типологічний (вид, 

життєва форма, тип угруповання чи екосистеми) зміст. Оцінка різноманіття 

угруповання в цьому контексті полярна до кількісних показників. Число особин – 

це показник кількості, число видів – якості, тобто розмаїтості. В екології 

кількісні показники (чисельність, біомаса) і показники різноманіття в розумінні 

таксономічного чи видового багатства зазвичай використовуються як 

взаємодоповнюючі параметри. Природно, між цими групами показників немає 

різкої межі, адже кожна особина до певної міри унікальна, тобто відрізняється 

певною якістю. Крім того, останнім часом в екології під рубрикою розмаїтості крім 

композицій таксонів, видового багатства (кількості видів) почали широко 

використовувати показники, що відбивають співвідношення кількісних виражень 

їхньої участі в угрупованні, у розподілі ресурсів (за чисельністю, біомасою і т.д. ). 

Якщо еколог говорить про розмаїтість, то найчастіше він має на увазі показники, що 

сполучають (поєднують) і число видів, і співвідношення їх кількісних 

характеристик. 

Форми біологічного різноманіття в принципі можна виділяти на всіх 

рівнях організації життя. Можна говорити про розмаїтість генотипову, 

різноманіття життєвих форм, видів, популяцій, угруповань і екосистем, а 

також композицій таксонів різного рангу – флор і фаун. Очевидно, на 

кожному рівні можуть бути свої системи оцінки різноманіття. Реально ж 



під біологічним різноманіттям розуміють кількість і співвідношення 

елементів на надорганізмених рівнях організації.  

Стосовно до синекологічних і біогеографічних задач запропонована система 

категорій розмаїтості, формування якої пов'язане насамперед із працями Р. 

Уїттекера. Найбільш уживані три категорії – альфа-, бета- і гамма-різноманіття. 

Альфа-різноманіття – це сукупність показників складності угруповання, 

категорій його іманентної структури, власне розмаїтість у вузькому розумінні. 

Серед параметрів альфа-розмаїтості виділяються дві групи: видове багатство 

(кількість видів) і співвідношення кількісних виражень їх участі в даному 

угрупованні, у розподілі ресурсів (за чисельністю, біомасою і т.д.). В даний час 

широко використовується дуже багато індексів розмаїтості і вирівненості; їх досить 

повний огляд наведений Магеррен (1988). До параметрів альфа-розмаїтості 

рекомендують включати і такі показники видової структури, як індекси 

домінування, криві домінування-розмаїтості, рангового розподілу видів, 

наростання кількості видів зі збільшенням обсягу вибірки тощо. 

Очевидно, показники альфа-розмаїтості можна розраховувати на основі не тільки 

видів, але й адаптивних форм. Менш виразний зміст бета-різноманіття. 

Звичайно його визначають через альфа-різноманіття – як ступінь 

диференційованості розподілу видів чи швидкість зміни видового складу, видової 

структури уздовж градієнта середовища. Найпростіший показник бета-

різноманіття – відношення кількості видів у всіх угрупованнях до 

кількості видів у середньому на одне угруповання. Очевидно, бета-

різноманіття може бути виміряне і через кількість, співвідношення, ступінь 

подібності синекологічних структур, синтаксонів у конкретному градієнті 

середовища. Як показники бета-різноманіття можуть використовуватися індекси 

біотичної дисперсії, чи контрастності, що розраховуються як подібність за 

багатством видів у межах серії угруповань. 

Категорія гамма-різноманіття в даний час визначається дуже нечітко і 

неоднозначно, у тому числі як аналог альфа-різноманіття в більшому 

просторовому масштабі, наприклад як співвідношення видів у конкретній флорі 

чи фауні, у межах цілого ландшафту. Основою категорії гамма-різноманіття в 



його вихідному змісті, за Уїттекером, доцільно вважати ландшафтний профіль чи 

катену з якомога більш повним набором структурних частин. При цьому 

особливо важливими показниками можуть бути співвідношення, рівні 

контрастності між характеристиками біорізноманіття, зокрема видового 

багатства плакорних та інтразональних елементів ландшафту. Водночас, у 

низці робіт відчувається прагнення поширити це поняття на біогеографічний 

аспект (у якому поряд з екологічними факторами відіграють роль також історико-

еволюційні): наприклад, пов'язати категорію гамма-різноманіття з великими 

частинами біому чи біогеографічними регіонами. Однак за Уїттекером (таблиця) 

цьому масштабу явищ повинні відповідати інші категорії, зокрема дельта-

різноманіття – показник, що відбиває градієнт розмаїтості між географічними 

регіонами, наприклад між частинами природної зони. Можна виділити і ще більш 

високий рівень, що відповідає цілим природним зонам – біомам (як угрупованням 

вищого рангу). Відповідну йому категорію доцільно іменувати епсилон-

різноманіттям. Варіювання показників епсилон – різноманіття буде відбивати 

глобальний градієнт розмаїтості в системі зонально-поясних біомів. Крім того, 

Уїттекер виділяє ще дві форми (див. таблицю). Одна з них – точкова 

різноманітність (англ. – point diversity) – варіант альфа-розмаїтості в межах 

однієї гомогенної ділянки, пробної площі, усередині біотопу, угруповання. Він 

також виділяє дві форми бета-різноманіття: у серії групувань усередині 

єдиного угруповання (мозаїчна розмаїтість) і в серії різних угруповань – between-

habitat diversity. Ці додаткові варіанти альфа- і бета-розмаїтості не мають 

чітких критеріїв і можуть розглядатися лише як певна розшифровка 

змісту основних категорій. У системі уявлень Уїттекера цікавий його поділ 

форм різноманіття на інвентаризаційне і диференціююче (див. таблицю). 

Інвентаризаційне – це альфа-, гама- і епсилон - різноманіття; 

диференціююче – бета- та дельта-розмаїтість. Зміст цього поділу в тому, що 

альфа-, гамма- та епсилон-різноманіття – це оцінка розмаїтості "угруповання" як 

єдиного цілого, а інші – порівняння, оцінка варіювання між угрупованнями 

різного масштабу. Методичні і методологічні аспекти біологічної розмаїтості 

дуже інтенсивно обговорюються в сучасній екології і біогеографії. Розробка 



методів вимірювання й ординації розмаїтості, типології та класифікації його 

категорій – сфера можливих плідних міжнародних контактів. 

Таблиця 4.1 

Рівні й типи різноманіття за Уїттекером  
Інвентаризаційне різноманіття  Диференціююче різноманіття  

1. Точкове α-різноманіття, або 

різноманіття субвибірки (для 

невеликих проб чи 

мікромісцеіснувань у межах 

угруповання) 

 

 2. Внутрішнє β-різноманіття або 

мозаїчне різноманіття (відмінності 

між частинами мозаїчного 

угруповання) 
З.α-різноманіття або внутрішнє 

різноманіття місцеіснування (для 

взірця, який представляє 

угруповання, що розглядається як 

гомогенне) 

 

 4. β-різноманіття або різноманіття 

місце існувань (зміни вздовж 

градієнта середовища між різними 

угрупованнями та в межах 

угруповання) 
5. γ-різноманіття (для ландшафту або 

серії проб, яка включає більше ніж 

один тип угруповання)  

 

 6. δ-різноманіття, або географічна 
диференціація (зміни вздовж 

кліматичних градієнтів або між 

географічними територіями)  
7. ε-різноманіття (для великої 

географічної території, яка включає 
різноманітні ландшафти)  

 

 

Серед основних фундаментальних напрямків вивчення біологічної 

розмаїтості виділяється задача його інвентаризації, що базується на 

систематиці. З нею тісно зв'язані флористика і фауністика, флористичне і 

фауністичне районування, ареалогія, історична біогеографія. Надзвичайно 

важлива також проблема факторів та механізмів формування розмаїтості, 

що включає такі питання, як генетичні основи різноманітності популяцій, 

екологічна й еволюційна роль поліморфізму, фактори і закономірності 

адаптивної радіації і процесів сегрегації екологічних ніш. Вивчення 



біологічної розмаїтості в цих аспектах межує з найважливішими 

напрямками сучасної теоретичної й еволюційної біології. Останнім часом 

усе частіше говорять про важливість номенклатури типології й 

інвентаризації варіантів і типів угруповань і екосистем, тобто оцінки 

розмаїтості елементів живого покриву Землі, що особливо важливо для 

вирішення задач використання біологічних ресурсів і заповідної справи.  

Велике коло питань виникає при аналізі зв'язків варіювання з 

градієнтами середовища. Серед них найважливіша проблема – хорологія 

різноманіття, тобто його варіювання в просторі в залежності від 

абіотичних і біотичних факторів, у тому числі в глобальному масштабі. 

Розмаїтість росте від полюсів до екватора в міру збільшення тепла. Зв'язки 

параметрів розмаїтості з температурою загалом дуже сильні, але 

неоднозначні в різних умовах, для різних категорій таксонів. Сильніше 

всього кореляція багатства фаун і флор з теплом виражена в холодних 

приполярних районах, південніше цей зв'язок слабшає. При цьому зв'язок з 

літніми кліматичними температурами видової розмаїтості флори і фауни в 

обсязі вищих таксонів, наприклад класів, у високих широтах часто 

описується типовою логістичною кривою. Це свідчить про те, що 

композиції видів великих таксонів (судинних рослин, комах, птахів) у 

масштабі конкретних флор і фаун мають ; властивості цілісних систем. 

Збільшення загальної розмаїтості життя від полюсів до тропіків 

сполучено зі зростанням у цьому ж напрямку ролі (у процесах еволюції й у 

функціонуванні угруповань) біотичних (ценотичних) факторів, що 

максимально значимі й різноманітні в тропіках, і зниженням абіотичних, 

що найбільшу роль відіграють у екосистемах заполярних ландшафтів. 

Іншими словами, розмаїтість максимальна там, де найбільш розвинуті та 

значимі ценотичні відносини, а вони залежать безпосередньо від 

розмаїтості життя (розмаїтість породжує розмаїтість). 

Поряд із взаємозалежними трендами рівня розмаїтості і 

співвідношення абіотичних і біотичних факторів від тропіків до полюсів 



збільшується питома вага в біоті та угрупованнях еволюційно менш 

розвинутих таксонів. Основна розмаїтість біоти Землі формується 

найбільш продвинутими апоморфними групами, шо у найбільшій мірі 

процвітають у тропіках, в умовах максимального розвитку ценотичних 

відносин. Але прогресивні групи більш чуттєві до абіотичних факторів, до 

яких більш резистентні примітивні. Складність неминуче сполучена з 

утратою резистентності. Тому в міру наростання екстремальності 

середовища до полюсів в угрупованнях збільшується питома вага 

примітивних груп. 

Імовірно, у самій сутності життя і його еволюції закладене те, що 

примітивні групи в принципі не здатні давати настільки високі рівні 

видової розмаїтості, як більш прогресивні там, де для них сприятливі 

умови. Разом з тим відомо, що розмах варіювання ознак ("конструктивне" 

різноманіття) вище на більш низькому філогенетичному рівні. З 

підвищенням еволюційного рівня в межах даного філогенетичного 

стовбура організація стабілізується, ступінь розходження структур 

знижується. Іншими словами, можна вважати, що примітивність - це 

нереалізоване (чи таке, що в принципі не може бути реалізоване?) 

різноманіття. У зв'язку з цим дуже цікава тенденція, що спостерігається в 

арктичних умовах, у яких відносно примітивні групи більш схильні до 

широкої адаптивної радіації, ніж максимально просунуті, для яких більш 

характерний "каналізований" шлях – глибока адаптація одиничних форм 

видового. чи родового рангу. Це, очевидно, взагалі властиве для різних 

варіантів екстремальних умов. Так, чітко просліджується відносно висока 

розмаїтість древніх і примітивних форм у глибоководній фауні. 

Останнім часом зроблена спроба на основі всіх цих співвідношень 

розробити загальну концепцію глобального біотогенезу. Її головною 

складовою частиною є уявлення про "розтікання" усе більш апоморфних 

форм і одночасне відтискування плезіоморфних від екватора до полюсів. 



При аналізі структури угруповань можна виявити дуже чіткі кореляції 

рівня видової розмаїтості з різними кількісними параметрами – біомасою, 

щільністю населення, продуктивністю і т.д. Це свідчить про визначальну 

толь розмаїтості в організації угруповань, процесах сингенеза і 

філоценогенеза. 

Поки ще багато незрозумілого в конкретних вираженнях цих 

залежностей. Мабуть, єдине досить чітке співвідношення – так зване 

правило компенсації: чим специфічніше середовище і чим менше видів 

може жити В ньому, тим вище чисельність видів, що складають дане 

угруповання. Цікаво, що в бідних видами угрупованнях сумарна щільність 

часом виявляється вище, ніж у багатовидових. 

З рівнем розмаїтості зв'язується і якість екосистемних процесів. 

Численні з них у принципі можуть йти при різних рівнях складності 

угруповання, у тому числі й найнижчому, але важлива інтенсивність і 

напрямок процесу. Наприклад, якість гумусу при високому рівні розмаїтості 

безхребетних сапрофагів – руйнівників рослинних залишків набагато краще, 

ніж при низькому. 

Функціональна роль біологічної розмаїтості в екосистемах особливо 

яскраво виявляється при вивченні сукцесійних процесів в угрупованнях. У ході 

сукцесії поступово формується відносна збалансованість матеріально-

енергетичних зв'язків між видами, що лежить в основі стабілізації 

біологічного круговороту речовин у даному біотопі. У природі яскраво 

виражене множинне забезпечення основних функцій круговороту, 

виконуване конкуруючими і доповнюючими один одного видами. 

Стабілізація угруповання зв'язана з ростом біологічної розмаїтості, 

ускладненням і розгалуженням харчових ланцюгів і посиленням ролі 

організмів-регуляторів, що стримують чисельність інших видів. Разом з 

тим стійке і збалансоване угруповання характеризується звичайно високою 

структурованістю, тобто сталими кількісними відносинами між популяціями, 

визначеним набором домінуючих груп, життєвих форм і т.п. Тому на 



заключних, клімаксних етапах сукцесії дослідники часто реєструють деяке 

зниження біологічної розмаїтості в порівнянні з передклімаксовими 

стадіями. Показники розмаїтості звичайно зростають у періоди зміни 

етапів, коли одночасно функціонують старий, що  змінюється, і новий, 

виникаючий, набори видів, а також на межах угруповань при їх 

просторовій зміні. 

Кульмінаційна проблема синекології – аналіз механізмів стійкості і 

стабільності угруповань. Екологи вже давно зв'язують стабільність 

екологічних систем з розмаїтістю. Саме в аспекті цієї проблеми варто 

порушувати традиційне питання синекології й еволюційної екології: для 

чого потрібно багато видів в угрупуванні, для чого потрібні нечисленні 

види? Очевидно, те, що називається "надлишковим" чи "резервним" 

різноманіттям, "видовою надмірністю" – неодмінна риса повноцінного 

угруповання з розвинутими механізмами регуляції. В угрупуваннях діє 

багато механізмів, що визначають їх стійкість: буденність, страхування, 

множинне забезпечення функцій і т.д. Усі вони власне кажучи базуються 

на "надлишковому" різноманітті. 

Дуже цікаве питання про механізми збереження стійкості 

угруповання і підтримання необхідних функцій при низькій розмаїтості. 

Один з таких механізмів – супердомінтність – захоплення окремим видом 

широкого спектра екологічних ніш при збідненні видового багатства при 

зниженні розмаїтості. При цьому, природно, активність і значимість 

супердомінанта обумовлені його екологічними властивостями – 

пластичністю, популяційним поліморфізмом. У таких випадках видове 

різноманіття, власне кажучи, замінюється внутрішньовидовим, тобто в 

кінцевому рахунку стійкість базується все-таки на розмаїтості. 

Надзвичайно важливий також еволюційний аспект 

внутрішньовидової розмаїтості. Мінливість, поліморфізм, екологічні і 

географічні форми і раси – усе це одночасно і матеріал, і результат 

адаптивних і мікроеволюційних процесів, що звичайно розглядаються з 



позицій видоутворення. Але очевидна й інша функція внутрішньовидового 

різноманіття – як фактора еволюційної стійкості видів, еволюційного 

стазиса. Ця функція внутрішньовидової неоднорідності поки недостатньо 

досліджена, так само, як і явно недостатньо розвинута взагалі еволюційна 

екологія, основу якої повинно складати вивчення адаптивних процесів на 

популюційному рівні. 

З внутрішньовидовою розмаїтістю зв'язана дуже цікава проблема 

екологічної цілісності таксонів, що виявляється дуже чітко саме в 

ситуаціях, коли спектр екологічних зв'язків і генетична значимість таксонів 

зберігаються при зниженні до мінімуму числа його видів.  

Найважливіше прогностичне питання: чого можна чекати при зменшенні 

видової розмаїтості, в експлуатованих екосистемах? 

Закономірності, що виявляються при аналізі проблеми розмаїтості, дуже 

важливі для розвитку різних прикладних напрямків і екологічної інженерії - 

конструювання угруповань, екологічних комплексів із заданими 

властивостями: біотехнології, рекультивації, агроценології, марикультури, 

лісового господарства, зеленого будівництва і т.д. Численні аспекти 

біологічної розмаїтості доводиться враховувати при вирішенні 

природоохоронних питань. Зникнення видів та їх охорона – це лише одна 

сторона проблеми. Мабуть, важливіші син екологічні наслідки 

антропогенних впливів, наприклад зсув співвідношення між масовими і 

нечисленними видами. Один з аспектів цієї проблеми тривіалізація 

(баналізація) флори і фауни, підвищення в угрупованнях питомої ваги так 

званих бур'янистих видів. При цьому виникає безліч цікавих проблем: 

наприклад, визначення припустимого рівня зріджування нечисленних видів, 

що становлять більшість флори і фауни. Один з напрямків роботи – аналіз 

співвідношення масових, банальних і рідкісних видів у флорі і фауні регіону в 

цілому й в окремих угрупованнях. Так, для Середземномор'я показано, що в 

низці угруповань антропогенної території більшість видів – банальні 

однорічники. Але у флорі в цілому поки ще переважають багаторічні 



рослини, що взагалі становлять більшість видів, У даному випадку розрахунки 

показують, що антропогенний прес ще не перейшов грань, за якою скорочення 

біорізноманіття окремих угруповань спричинить зниження загального 

таксономічного різноманіття флори, яка поки ще зберігає свій потенціал.  

Загалом, втрату біологічної розмаїтості на нашій планеті варто 

розглядати як найважливішу складову частину можливої глобальної 

екологічної кризи.  

Широко відомі розрахунки, що показують, як прискорюються темпи 

вимирання, точніше винищування видів в останні десятиліття. Тим часом 

усе більш усвідомлюється, що саме достатній рівень біологічної 

розмаїтості – необхідна умова нормального функціонування екосистем і 

біосфери в цілому і підтримки середовища існування людини, резерву 

генофонду використовуваних людиною організмів. Розуміння 

надзвичайної важливості для майбутнього планети і людства збереження 

високого рівня біологічної розмаїтості привело до того, що ця проблема 

зайняла найголовніше місце в сфері міжнародного природоохоронного 

співробітництва. 

 

Цикли розвитку таксонів. Острівна та глобальна моделі 

біорізноманіття 

Вимирання 

Географічне розповсюдження вимирання та його частота в різних 

групах живих істот показує, що види зникають не випадково. Деякі види 

значно більше схильні до вимирання, ніж інші. Так, з 33 видів птахів, що 

вимерли за останні 300 років, тільки 3 (хохлата пеганка  зі східної частини 

Азії та 2 види, які жили в східній частині Північної Америки, – мандрівний 

голуб та каролінський папуга – були материковими видами. Решта 50 

видів жили на островах, від таких великих, як Нова Зеландія, до дрібних. 

Острівні популяції особливо вразливі через свою невелику чисельність та 

ізольованість. Численні острівні види пристосовані до життя в 



місцеіснуваннях, де відсутні хижаки та мало конкурентів, тому вони не 

здатні справитися з новими прибульцями, інтродукованими з подібних 

материкових місцеіснувань, або протистояти людині. Інші острівні види, 

притаманні лісовим місцеіснуванням, гинуть, коли починається вирубка 

лісів. Очевидно, невеликі ізольовані популяції потерпають також від 

випадкових флуктуацій середовища – тривалої засухи, ураганів, епідемій 

тощо. Локальне вимирання цих обмежених популяцій може означати 

вимирання цілого виду. 

На відміну від птахів ссавці вмирають однаково часто як на 

материках (27 видів), так і на віддалених від них островах (включаючи й 

Австралію) – 55 видів. Більшість вимерлих материкових видів – великі 

рослиноїдні тварини, яких людина використовувала в їжу (лінивці, вівці, 

олені, зебри) та великі хижаки, яких людина вбивала як конкурентів або 

безпосередню загрозу для життя (ведмеді, вовки, котячі). Дрібні ссавці, які 

є меншою загрозою добробуту людини (дрібні гризуни, кажани, миші, 

землерийки, дрібні сумчасті), зникли переважно на островах.  

Рівновага між виникненням видів та їх вимиранням 

Протягом всієї історії життя на Землі виникали нові види, а старі 

вимирали. Коли будь-яка природна перешкода розділяє популяцію на 

частини, ізольовані субпопуляції, які виникають, еволюціонують 

незалежно, іноді дивергенція заходить настільки далеко, що субпопуляції 

досягають рангу окремих видів. В результаті такої часто відтворюваної 

послідовності процесів ізоляції, дивергенції та реінвазії біологічні 

угруповання безперервно поповнюються новими видами. 

Виникнення та вимирання високих таксонів дає певне уявлення про 

те, як виникало різноманіття живої природи. На початку палеозою (550 

млн. р.) існувало 50-100 родин тварин в морях. Наземних тварин тоді, як 

відомо, ще не було. З того часу число родин тварин постійно зростає, хоч і 

нерівномірно (табл. 4.2). Якщо не враховувати коротких періодів 



геологічних підняттів, поява нових форм завжди переважала виникнення 

старих і різноманіття органічного світу зростало. 

Таблиця 4.2 

Зростання кількості родин тварин від палеозою донині (за Ріклефсом, 
1979) 

Час, який 
минув, млн. 

рр. 

Кількість 

родин 
Головні події 

550 50-100 
Виникнення різноманіття морських форм 

400 300 

230 350 
Дивергенція основних груп водних 

безхребетних 

220 250 Розломи континентів, великі зміни у довкіллі 

135 350 На суходолі панують плазуни 

0 900 
Виникнення великого різноманіття наземних 

форм 

 

Незалежно від зміни абсолютного числа видів, їх виникнення та 

вимирання викликають швидкі зміни видового складу кожної великої 

таксономічної групи. Середня швидкість оновлення родів та видів 

специфічна для кожної групи. Так., для двостулкових молюсків вона 

складала від і до 5 % за 1 млн. років, а для хижих ссавців – від 22 до 31 % 

за 1 млн. років. Протягом цих періодів (100 млн. р. для двостулкових та 10 

– для хижих ссавців) виникнення та вимирання видів залишалось 

приблизно збалансованим: при збільшенні швидкості видоутворення 

зростала і швидкість вимирання. 

Зникнення багатьох панівних в свій час форм (динозаври, трилобіти, 

амоніти. панцирні риби) звичайно співпадало з появою нових форм з 

подібними екологічними вимогами. Ці нові групи швидко дивергували, 

заповнюючи пустоти, залишені їх попередниками. Так., безщелепних та 

панцирних риб палеозойських морів замінили акули та скати, яких 

значною мірою замінили потім кісткові риби. Еволюційний успіх, який 

оцінюється за появою нових рядів, родин та родів показує, що девон був 

періодом виникнення значного різноманіття у всіх групах, проте 



безщелепні та панцирні риби швидко зійшли з арени, а починаючи з 

місісіпського періоду – 345 млн. р. тому – кісткові риби посіли панівне 

місце. (У Північноамериканській геохронологічній шкалі замість 

кам’яновугільної системи (періоду) розрізняють 2: місісіпську (давню, 

нижньокарбонову) та пенсільванську (молодшу, верхньокарбонову)).  

Таке виникнення видів та їх заміщення відбувалося багаторазово 

(амоноідеї та наутилоідеї; фауна ссавців Південної Америки тощо). 

Після того, як в певній групі відбулася адаптивна радіація по 

головних ознаках, наступні зміни загальної будови тіла або способу життя, 

очевидно, утруднюються. Це явище відомо як консерватизм еволюції. 

Наприклад, більшість ознак дводишних риб, еволюційний вік яких близько 

300 млн. р., склалася протягом перших 50 млн. р. Таким еволюційним 

лініям, безперечно, наносили удари зміни середовища, хижаки та з6удники 

хвороб, проте вони зберегли свої головні риси. 

Причини вимирання 

Еволюційний консерватизм на тлі змін оточуючого середовища може 

привести до вимирання. Численні зміни оточення бувають надто 

швидкими та надто різко вираженими, щоб еволюційний процес міг на них 

своєчасно відреагувати. До таких змін належать численні результати 

людської діяльності. Природні зміни середовища, переважно, більш 

поступові. 

Існує думка, що самі по собі зміни клімату ніколи не ведуть до 

вимирання виду. Проте фізичні умови, як ми бачили, впливають на 

наслідки конкуренції та викликають заміщення одного виду іншим по 

градієнту фізичних факторів. При змінах клімату цієї області та перевага, 

якою володів даний вид над своїми конкурентами, може зникнути на 

всьому його географічному ареалі, що матиме наслідком повне зникнення 

виду, якщо його ареал не зміститься в нову зону з попереднім кліматом. 

В природі хижацтво, очевидно, частіше також змінює тонку 

конкурентну рівновагу між видами. Новий хижак, навіть якщо він відбирає 



лише невелику кількість жертви, може зсунути рівновагу на користь 

певного виду. 

Вимирання слід розглядати як результат конкуренції. Воно може 

обумовлюватись не лише новими, але й старими конкурентами; єдина 

необхідна для цього умова – зміна середовища, швидка настільки, що 

механізми реакції особини або популяції, до якої вона належить, не 

встигають спрацювати. Популяції притаманна здатність до еволюційної 

реакції. На ранніх стадіях дивергенції групи організмів виявляють 

еволюційну гнучкість та здатність адаптуватися до нових факторів, але, по 

мірі стійкого входження до складу даної фауни, такі риси поступаються 

місцем еволюційному консерватизму. 

Вимирання та видове різноманіття 

Число видів в угрупуванні є певною рівновагою між їх вимиранням 

та виникненням. Коливання будь-якого показника зсувають рівновагу. На 

островах видоутворення замінюється імміграцією видів з материка. 

Для острова, на якому тварин немає, швидкість імміграції спочатку 

дуже висока, однак по мірі збагачення його видами додавання нових видів 

уповільнюється (рис. 4.1). Теоретично, якби острів заселили всі види, які є 

на материку, ця швидкість дорівнювала б нулю. 

Швидкість вимирання зростає по мірі збільшення числа видів на 

даному острові: це обумовлено частково наявністю великого числа 

популяцій, які б могли вимерти, а частково – підсиленням міжвидової 

конкуренції, яка підвищує вірогідність вимирання будь-якого виду. В точці 

перетину кривих імміграції та вимирання кількість нових видів точно 

відтворює втрати видів, і загальна їх кількість досягає стійкої рівноваги. 

Якщо вірогідність вимирання для маленьких популяцій вища, слід 

чекати, що на невеликих островах число видів менше, ніж на великих, 

загалом подібних до них. На графіку моделі зрівноваженого стану крива 

вимирання для маленьких островів розміщена над кривою для великих. 



 

Рис. 4.1. Острівна модель біорізноманіття 
Відносна кількість видів на невеликих островах, віддалених від материка (Ŝ1), і на 

великих островах поблизу материка (Ŝ3), що передбачається моделлю рівноваги. 

Очікувана кількість видів на невеликих, близьких до материка, і великих, віддалених 

від нього, буде проміжною (Ŝ2) 

 

Швидкість імміграції зменшується зі збільшенням відстані до ма-

терика, з якого походять іммігранти. Відповідно, крива швидкості 

імміграції для віддалених островів лежить нижче кривої для близьких 

островів, і за інших рівних умов повинно спостерігатися зменшення 

видового різноманіття зі збільшенням відстані до материка. 

Ця модель зрівноваженого стану була перевірена і підтверджена на 

багатьох островах земної кулі. 

Глобальна модель різноманіття 

Наведену модель можна модифікувати так, щоб вона описувала 

рівновагу між видоутворенням та вимиранням на великих материкових 

просторах (рис. 4.2). Швидкості вимирання на материках нижчі через 

більші розміри материкових популяцій. Крім того, крива виникнення 

нових видів на материках має іншу форму, бо на материковому масиві 

суші або в басейні океану нові види частіше з'являються в результаті 

видоутворення в межах самої даної області, а не в результаті колонізації 

ззовні. При цьому швидкість видоутворення зростає пропорційно числу 

видів, які вже є в даній області, але при надто високому числі видів 

утримується на одному рівні через скорочення екологічних можливостей 



для виникнення різноманіття. Вимирання в глобальній моделі настільки ж 

істотне, як і в острівній. Стаціонарний стан характеризується 

безперервним зникненням одних видів та появою на їх місці інших. 

 

 

 
Рис. 4.2. Рівноважна модель числа видів на материку, де нові види 

з’являються тільки в результаті видоутворення, а міграції зовні не 

відбуваються 
І – швидкість видоутворення; ІІ – швидкість вимирання;S – рівноважна кількість видів. 

 

Наближення фауни до стаціонарного стану часто ілюструють на 

прикладах видового різноманіття риб в озерах різного віку та розміру. 

Рівень цього показника разом з індексом ендемічності видів та родів 

характеризує ступінь наближення озерного угрупування до стаціонарного 

стану. Аналіз таких угрупувань дозволив припустити, що число видів 

наближується до стаціонарного стану досить швидко в результаті 

активного перебігу процесів видоутворення та дивергенції. Після 

досягнення зрівноваженого числа видів в фауні починається більш тонка 

підгонка видового складу. Групи, які швидко досягають різноманіття та 

заповнюють угрупування, заміщуються видами, еволюція яких відбуваєть-

ся повільніше, проте вони, можливо, володіють певними властивостями, 

які підвищують їх конкурентоздатність. 



Як бачимо, метод створення глобальної моделі стаціонарного стану є 

значною мірою порівняльно – екстраполятивним. Виходячи з цього, не 

можна напевно сказати, чи відбувається зараз збільшення різноманіття в 

межах всієї Землі. Проте на її основі можна промоделювати цикл розвитку 

виду, або. в більш  широкому розумінні, цикл розвитку таксону. 

Цикл розвитку таксонів 

Зникнення острівних популяцій відбувається не випадково. Нові 

іммігранти проходять через і або декілька циклів зміни 

конкурентоздатності та ймовірності вимирання. Ці зміни і називають 

циклом розвитку таксонів. 

Новоприбульці спочатку, очевидно, володіють чудовою конкуренто-

здатністю. Види, які колонізують острови, переважно досягають на ма-

терику високої чисельності та широкого розповсюдження, з більшості 

прибульців проявляються ознаки екологічного вивільнення: їх популяції 

дуже збільшуються та розповсюджуються в місцеіснування, які не займала 

батьківська популяція на материку. Однак після того, як іммігранти 

оселилися, їх конкурентоздатність затухає; їх розповсюдження 

обмежується невеликою кількістю місцеіснувань, а цільність локальних 

популяцій зменшується. Такі тенденції в кінцевому випадку ведуть до 

вимирання. 

Можна судити про відносний вік острівних популяцій за характером 

їх географічного розповсюдження та зовнішніми відмінностями між ними 

і тими материковими формами, від яких вони походять. На основі цих 

особливостей популяції відносять до однієї з 4 стадій: 1) розповсюдження; 

2) диференціації; 3) фрагментації; 4) ендемічності. Охарактеризуємо ці 

стадії (табл. 4.2): 

Таблиця 4.2 

Особливості поширення видів на різних стадіях циклу розвитку таксонів 
(за Ріклефсом, 1979) 

Стадія Розподіл між островами 
Диференціація острівних 

популяцій 



І 
Розселення чи широке 

розповсюдження 

Острівні популяції 

подібні одна до одної 

ІІ 
Широке розповсюдження на 

багатьох сусідніх островах 

Різка диференціація 
популяцій на різних 

островах 

ІІІ 
Ареал розірваний на частини 

внаслідок вимирання 
Різка диференціація 

ІV Ендемічний для одного острова - 

 

У видів, які перебувають на пізніх стадіях циклу, спостерігається 

припинення переміщень між островами та сезонних міграцій, послаблення 

стадної поведінки та тенденція до існування переважно або виключно в 

глибині лісових місцеіснувань, часто в гірських лісах. Схильність 

популяцій до вимирання зростає по мірі просування циклу розвитку 

таксона. 

Зниження здатності острівних популяцій до конкуренції, яке 

відбувається з віком, може бути викликаним реакцією острівної біоти на 

нові види. Коли іммігранти колонізують якийсь острів, вони бувають 

відносно вільні від паразитів, хижаків та ефективно спеціалізованих 

конкурентів. Це і дозволяє їх популяціям швидко зростати та широко 

розповсюджуватись. На цій стадії вони вже стають значною частиною 

середовища для інших видів, які також починають еволюціонувати для 

того, щоб використати цих прибульців, уникнути експлуатації з їх боку або 

успішно з ними конкурувати – відбувається контрадаптація. Очевидно, в 

тих випадках, коли велика кількість видів пристосовується до однієї 

багаточисельної нової популяції, їх еволюція перебігає швидше, ніж новий 

вид може виробити різноманітні пристосування, необхідні для подолання 

конкуренції з ними. Конкурентоздатність іммігрантів все істотніше 

знижується під впливом контрадаптації споконвічних мешканців острова, 

аж поки цей численний колись вид стає рідкісним. В кінцевому випадку, 

види вимирають під тиском пізніших прибульців з континенту, які 

виявляються більш ефективними конкурентами. 



Коли певний вид стає рідкісним. інші види, пристосовуючись до 

нього, вже не матимуть еволюційної переваги, і еволюційний тиск на цей 

рідкісний вид знімається. Якщо це відбулося до того, як зниження 

чисельності рідкісного виду зайшло надто далеко, він може знову роз 

множитись та почати новий цикл, розповсюджуючись по островах. Такі 

цикли можуть відтворюватись неодноразово: така можливість доведена 

при вивченні розповсюдження ряду видів на Малих Антильських 

островах. 

Модель циклу розвитку таксонів ще раз підкреслює, що головну 

роль у вимиранні видів відіграє конкуренція, а хижаки та зміни клімату 

мають вторинне значення. Ендемічні острівні види вимирають в результаті 

тиску нових іммігрантів, які володіють вищою конкурентоздатністю. На 

віддалених островах, яких досягають лише поодинокі іммігранти, 

ендемічні види зберігаються довше. Саме на океанічних островах існують 

деякі своєрідні та незвичайні форми тварин, які зустрічаються тільки тут 

та оберігаються від вторгнення потенційно переважаючих материкових 

видів великими відстанями. 

Очевидно, цикли розвитку таксонів відтворюються і на материках, 

але там перебіг їх повільніший, хоча керуються вони, очевидно, тими ж 

законами. 

 

Порівняльний аналіз фаун та його формалізація 

Характеристика структури угруповання 

До основних характеристик угруповань, за якими проводиться аналіз, 

належать видове багатство, видове різноманіття, показники домінування та 

вирівняності. 

Видове багатство або щільність видів – це загальна кількість видів, 

яка з метою порівняння іноді виражається як відношення числа видів до 

площі, або числа видів до загальної кількості особин. Так, наприклад, Р. 

Маргалеф, виходячи з того, що число видів пропорційне логарифму вивченої 



площі, і вважаючи, що загальна кількість особин пропорційна площі, 

запропонував як міру біорізноманіття індекс видового багатства (індекс 

Маргалефа, ф-ла 1.1): 

N

V
R

lg

)1( 
  (1.1) , де V – число видів, N – загальна кількість особин. 

N

V
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Є.Ф. Менхиникк розраховував видове багатство 

польових комах за дещо іншою формулою, 

використовуючи в знаменнику функцію квадратного 

кореня (індекс Менхиникка) (ф-ла 1.2) 

Наступним критерієм за яким аналізують угруповання тварин, є 

видове різноманіття. Воно складається з двох компонентів (Одум, 1986): 1) 

видового багатства, яке характеризується загальним числом наявних видів 

(див. вище); 2) вирівняності, що заснована на відносній рясності чи іншому 

показнику значущості виду і його положенні в структурі домінування. 

Найкращий спосіб представити обидва компоненти різноманітності – 

побудувати графік, де по осі Y в логарифмічному масштабі відкладено 

кількість особин, біомасу або інший показник, а по осі X – ранжована 

послідовність видів від найбільш до найменше чисельного (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Форма кривих домінування-різноманіття 

  

Отримана в 1965 р. крива названа Р. Уїттекером (1980) “кривою 

домінування-різноманітності”, а Е. Піанкою – “ кривою значущості 

видів”. Чим вища крива і чим більш вона "плеската", тим більше при даній 

кількості видів їх різноманітність. Вважається, що за формою цієї кривої 



можна не тільки оцінити видову вирівняність популяцій, але і 

функціональну роль окремих видів, їх статус і біотичний потенціал, тобто 

все те, що загалом називають “екологічною нішею”. Так, для кривих, 

зображених на рис. 4.3, пропонують наступне тлумачення (S – число видів 

у пробі): 

· пряма I – кожен наступний вид займає рівно половину доступного 

простору ніші, що відповідає гіпотезі "перехоплення" екологічних ніш; 

· крива II – ніші не перекриваються і їх величина випадкова; 

грунтується на гіпотезі випадкових меж між екологічними нішами;  

· крива III – ніші багатовимірні і перекриваються. 

Інтегральний варіант оцінки рівня видового різноманіття – індекс 

видової різноманітності – співвідношення між кількістю видів і 

показником значущості: чисельністю, біомасою або продуктивністю. 

Найбільш широке розповсюдження отримав ентропійний підхід до 

оціки біорізноманіття. Яскравим прикладом такого підходу є индекс 

Шеннона (Ні), який іноді називають інформаційним індексом 

різноманітності К. Шеннона-У. Уївера. При розрахунку ентропії Ні за 

Шенноном (ф-ла 2.1) приймається, що кожна проба – випадкова вибірка з 

угруповання, а співвідношення видів в пробі відображає їх реальне 

співвідношення в природі. 

iii PPH ln 
 

(2.1) 

де 
N

n
P i

i  , ni – оцінка значущості кожного 

виду (чисельність, біомаса та ін.), а N – сума 

оцінок значущості. 

На думку М.С. Гілярова (1969), “При обчисленні індексу краще 

оперувати не чисельністю видів, а біомасою, оскільки вона повніше 

відображає різноманітність функціональних зв'язків в загальній енергетиці 

угрупування”. Значення даного індексу тісно пов'язані з багатьма іншими 

показниками екосистем: співвідношеннями стено- і еврибіонтних видів, 

харчових потреб хижих і нехижих тварин в угрупованнях, вмістом 



органічних речовин у воді і деякими іншими абіотичними чинниками, 

біомасою організмів і через неї з продуктивністю популяцій та ін. 

Величина індексу Шеннона зазвичай вкладається в інтервал від 1,5 до 3,5 і 

дуже рідко перевищує 4,5. Мей (Mey, 1975) показав, що при лог-

нормальному розподілі рясностей Ні>5, вимагатиме 10
5
 видів (Меггеран, 

1992). 

Дуже простий метод оцінки різноманітності запропонований Р. 

Макінтошем: 
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 (2.2) 
где ni – оцінка значущості i-го виду (чисельність 

чи біомаса), S – загальна кількість видів. 

Ще одним індексом, який використовується для характеристики рівня 

видового різноманіття, є індекс Сімпсона (ф-ла 2.3) 

2)/(1  NnD i  (2.3) 

Останній надає звичним видам більшої ваги (оскільки при піднесенні 

до квадрату малих часток n i/N отримуємо дуже малі величини). Індекс 

Шеннона надає більшої ваги рідкісним видам (Одум, 1986), а індекс 

Макінтоша – домінуючим видам, внаслідок піднесення до квадрату оцінок 

значущості видів. 

Види, що входять до складу біоценозу, дуже сильно розрізняються за 

своєю значущістю. Традиційно прийнято виділення наступній ієрархії 

видів: "домінантні" види; за ними слідує група "субдомінантів"; решта 

видів же вважається другорядними, серед яких відзначають випадкові або 

рідкісні. Значення окремих видів повинне визначатися тим, яку роль 

відіграють вони у функціонуванні екосистеми або в продукційному 

процесі.  

Визначити ступінь домінування математично дозволяють індекси 

домінування. 

Для природних біоценозів прийнято використовувати індекс 

домінування І. Балога:  
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де Ni – кількість особин i-го виду, Ns – 

загальна кількість особин в біоценозі. 

На жаль, цей ідеальний за своєю простотою індекс не відображає 

самого сенсу домінування, оскільки може приймати, наприклад, значення 

0,5 як при дійсному домінуванні, коли при декількох сотнях видів один 

вид виражений половиною чисельності, так і у разі двох особин двох видів.  

Інша формула індексу домінування (або домінантності) 

запропонована А. Ковнацкі на основі "коефіцієнта рясності" В.Ф. Палія 

(1961) (індекс домінування Палія – Ковнацкі): 
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(3.2) 

де pi – зустріваність; pi = mi / Mi , mi – 

число проб, в яких було знайдено вид i, 

M – загальне число проб, Ni – число 

особин i-го виду, Ns – загальне число 

особин у біоценозі. 

Для характеристики видового комплексу пропонується виділяти 

домінанти в межах 10 < Di < 100, субдомінанти – в межах 1 < Di < 10, 

субдомінанти першого порядку – в межах 0,1 < Di < 1 і другорядні члени – 

0,01 < Di < 0,1. 

Ф.Д. Мордухай-Болтовським запропонована наступна форма індексу 

домінування:  
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(3.3) 

де pi = mi / M – зустрічальність виду i, mi 

– число проб, в яких було знайдено вид, 

M – загальне число проб, Bi / Bs – питома 

біомаса виду.  

Найбільш широковживаним серед індексів домінування є індекс 

домінування Сімпсона: 

 2)/( NnC i  
(3.4) 

, де ni – оцінка значущості кожного виду 

(чисельність, біомаса та ін.), а N – сума 

оцінок значущості. 



Оберненою величиною до показника домінування є показник 

вирівняності. Зокрема, використовується індекс вирівняності Пієлу (Е), що 

показує відносний розподіл особин серед видів. Його отримують, поділивши 

індекс Шеннона на логарифм числа видів: 
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(4) 
, де Ні – індекс Шеннона, V – число 

видів. 

Цей індекс обернено пропорційний до індексу домінування Сімпсона. 

Додаткову інформацію про структуру угруповань надають дані про 

частку особин виду, яка мешкає в тому чи іншому біотопі та відносну 

біотопічну приуроченість видів. Перший показник розраховують за 

формулою: 

qij = nij /∑ nij ,(j = 1, 2…M), 0≤ qij ≤1     (5), де 

nij – кількість особин і-того виду в зборах з j-того біотопу; ∑ nij – загальна 

кількість особин цього виду, зібраних в усіх М досліджених стаціях; qij – 

ступінь участі j-того біотопу у розміщенні і-того виду; 

Показник ступеню відносної біотопічної приуроченості виду 

обраховують за формулою: 

Fij =nijN - niNj /nijN+ niNj - 2nijNj, -1≤ Fij ≤+1    (6), де 

nij – кількість особин і-того виду в j-тій вибірці об’ємом Nj; ni – кількість 

його особин у всіх зборах об’ємом N; Fij – показник ступеню відносної 

біотопічної приуроченості виду; 

Запропоновані індекси можуть доповнюватись показниками стійкості 

екосистем. Багато вчених цілком справедливо пов'язує стійкість систем з їх 

біологічною різноманітністю (Ізраель, 1979), індексом біологічної 

різноманітності Шеннона (Коган та ін., 1972; Алімов, 1989), розуміючи під 

ним характеристику, протилежну ентропії (Уатт, 1971).  

Зокрема, для оцінки стійкості системи було запропоновано 

застосовувати наступну формулу: 

iH
eU

51,0
045,0  

(7) , де Ні індекс видового різноманіття 



Шеннона, е (основа натурального 

логарифму)=2,718. 

Проте, застосування цієї формули на практиці є коректним лише у 

випадку рівності умов досліджуваних зооценозів, оскільки цілком 

очевидно, що крім видової різноманітності стійкість системи визначається 

і іншими чинниками, наприклад, сукцесійною стадією. 

Порівняння угруповань 

Для порівняння та встановлення подібності видового складу двох 

угруповань найчастіше застосовують коефіцієнт подібності Жаккара 

(8.1) та індекси подібності Серенсена (8.2) та Чекановского-Серенсена 

(8.3) : 
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  (8.1) 

, де j – кількість видів, які 

одночасно зустрічаються  в обох 

угрупованнях, а – кількість видів у 

угрупованні № 1, b – кількість 

видів у угрупованні № 2. 
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Оцінка біорізноманіття екосистем (за І.Г. Ємельяновим) 

Показники, що застосовуються для оцінки багатства 

та різноманіття біотичних угруповань 

Багатство видів (родів, родин, рядів тощо). Одним з основних 

показників філогенетичної структури біотичних спільнот (або угруповань 

флори і фауни) є багатство видів, тобто насиченість території (акваторії) 

видами, родами чи таксонами більш високих рангів. У цьому зв'язку, крім 

числа видів (родів, родин, рядів тощо), що зустрічаються в даній 

екосистемі, найчастіше застосовують показники відношення кількості видів 

до числа родів, родин, рядів та інших вищих таксонів (Второв, Второва, 

1983). 



 Різноманіття видове (родів, родин, рядів тощо). Таксономічна 

структура біотичних спільнот, крім показників загальної насиченості їх 

видами (або таксонами вищих рангів), включає кількісні характеристики 

рясності видів чи систематичних груп вищих рангів. Узагальнені дані за 

багатством видів та їх рясністю на тій чи іншій території (акваторії) 

виражають за допомогою індексів різноманіття (так зване видове 

різноманіття). 

Оцінка проводиться за допомогою різних індексів (індекс Сімпсона, 

індекси Маргалефа та Менхініка, індекс Бріллюена, індекс Макінтоша, 

індекс Бергера-Паркера тощо). Найкращим і найпоширенішим є 

інформаційний індекс Шенонна, який, на відміну від багатьох інших 

показників, оцінює різноманіття випадкових вибірок, тому найнастіше й 

використовується при вивченні структури прирордних угруповань. Крім 

того, він об'єднує видове багатство та вирівненість в єдину величину та 

кількісно (в бітах) оцінює рівноймовірність реєстрації різних видів в 

угрупованні, що дозволяє диференціювати системи з однаковим видовим 

багатством, але з різним ступенем домінування тих чи інших видів. 

Застосування цього індексу можливе і на вищих щаблях таксономічної 

ієрархії (для родів, родин, рядів тощо). Іноді його використовують і при 

аналізі будь-яких сукупностей організмів: різних генотипів, вікових груп і т.і. 

(Меггаран, 1992). 

Таксономічне різноманіття. Поряд з показником видового багатства 

та різноманіття було запропоновано розглядати структуру таксономічних 

відношень в угрупованні, або "таксономічне різноманіття" (Емельянов, 

Загороднюк, 1990). 

Слід зауважити, що не завжди видове багатство відповідає високим 

значенням видового різноманіття. Це пов'язано з тим, що якщо угруповання 

складається лише з небагатьох фонових видів, але до нього входить багато 

рідкісних, малочисельних видів, то індекс видового різноманіття буде 

відносно невисоким. В той же час, при незначній кількості видів, але за 



умов полідомінантності (тобто коли всі види чи більшість видів є 

співдомінантами) індекс видового різноманіття угруповання може бути 

відносно великим. Отже, з викладеного можна зробити висновок, що при 

аналізі різноманіття флористичних чи фауністичних угруповань, або 

біотичних суспільностей треба враховувати і видове багатство, і видове 

різноманіття досліджуваної екосистеми. 

Слід зазначити, що показники видового багатства та видового 

різноманіття можна застосовувати і на вищих щаблях таксономічної 

ієрархії (для родів, родин, рядів тощо). Це набуває особливої актуальності 

для таких груп організмів, де систематику нижчих таксонів не розроблено 

чи вона недосконала, або ж виникають труднощі з визначенням матеріалу 

внаслідок його багаточисельності. В такому разі можна оперувати такими 

поняттями, як родове чи родинне багатство та різноманіття. Іноді тільки 

на таких рівнях і можна провести ексклюзивну експертизу при 

порівняльній характеристиці біоценозів щодо їх наявного різноманіття. 

В практиці еколого-фауністичних та еколого-флористичних 

досліджень не завжди можливо одержати кількісні дані з чисельності того 

чи іншого виду, щільності популяцій різних груп тварин чи рослин тощо. 

При цьому якісні дані присутні при будь-якому дослідженні. Тому 

найчастіше виникає питання про те, як можна використати ці дані при 

аналізі впливу середовища на біотичні угруповання, а також визначати 

ступінь антропогенного пресу на біоту в тому чи іншому регіоні. Як 

показали проведені дослідження, використання лише якісних 

фауністичних чи флористичних даних з позицій системного підходу та 

теорії інформації може дати відповідь на ці питання. 

Отже, показник таксономічного різноманіття дозволяє розглядати 

структуру таксономічних відношень в угрупованні. Його оцінка 

проводиться аналогічно до розрахунку видового різноманіття. При цьому 

на першому етапі досліджується таксономічне багатство угруповання 



(сума таксонів компонентів). Наступним етапом є аналіз власне 

„таксономічного різноманіття": 

а) Таксономічне багатство 

Визначається за допомогою функції, яка репрезентує суму таксонів 

угруповання, що мешкає на даній території (в акваторії). Наприклад, 

угруповання включає 5 видів з 4 родів, 3 родин, 2 рядів, 1 класу – сума 

таксонів становить: 5+4+3+2+1 = 15. 

б) Таксономічне різноманіття 

Використовується інформаційна міра різноманіття (індекс Шеннона), яка 

оцінює рівноймовірність предствленості в досліджуваній множині (фауні чи 

флорі) підмножин. Якщо при оцінці видового різноманіття як змінні (Рі) 

виступають кількісні показники рясності видів, то при оцінці «таксономічного 

різноманіття» враховується сума таксонів різного рангу, а як змінні 

розглядаються частки таксонів різних рангів без урахування кількісних 

показників рясності. В нашому прикладі сума таксонів – 15, частки: 5/15; 4/15; 

3/15; 2/15; 1/15. 

Зрозуміло, що таксономічне різноманіття тим більше, чим вищі 

таксономічні щаблі представляють види, що реєструються на досліджуваній 

території. 

Складність угруповань та біотичних спільнот. Показники 

видового та таксономічного різноманіття можна застосовувати для оцінки 

складності структурної організації рослинних чи тваринних угруповань 

або біотичних суспільностей. Якщо показник видового різноманіття 

оцінює кількість організованості в угрупованні, то показник 

таксономічного різноманіття відображає якіснц сторону ступеня 

організованості угруповань. Отже, завдання полягає в тому, щоб зробити 

спробу об’єднати ці показники та надалі проводити комплексну оцінку 

угруповань з урахуванням обох показників. Структурна складність 

угруповання оцінюється за формулою: 

С = (Ht * 1/N ΣHi)
n
, де 



Ht – показник таксономічного різноманіття; 

Hi – показник видової насиченості або видової рясності і-го 

таксономічного рівня; 

N – кількість рівнів, що аналізуються; 

n – показник ступеню (n=1/2). 

Цей показник враховує як структуру таксономічних відношень 

організмів, так і їх дольову представленість на різних таксономічних 

рівнях. При цьому він відображає якісно-кількісну характеристику 

організованості угруповання. У зв’язку з цим його можна вважати 

інтегральним показником, що оцінює різноманіття біотичних суспільностей. 

 

Показники, рекомендовані І.Г. Ємельяновим до застосовування при оцінці 

репрезентативності, унікальності, цінності екосистем за багатством і 

різноманіттям флористичних і фауністичних угруповань та біотичних 

спільнот. 

Типовість (або репрезентативність). У найзагальнішому вигляді 

типовість повинна визначатись якнайбільшим представництвом тих чи інших 

таксонів у складі флори, фауни, біотичних угруповань тощо. Розрізняють 

типовість (R): а) за багатством (RS), б) за різноманіттям (RH), в) за 

таксономічним різноманіттям (RHt), г) за складністю (RC). У випадках, 

коли порівняльний аналіз проводиться по відношенню до абстрактного 

еталону, зазначені показники розраховуються за такими математичними 

формулами: 

RS = ni/S    (а), де 

ni – число видів (родів, родин, рядів тощо) для досліджуваної ділянки; 

S – загальна кількість видів (родів, родин, рядів тощо) для заповідника 

(регіону, біому, держави, континенту, біосфери); 

RH = Hi/Hmax     (б), де 

Ні – різноманіття видове (родів, родин, рядів тощо) для досліджуваної 

ділянки; 



Hmax – різноманіття видове (родів, родин, рядів тощо) для досліджуваної 

ділянки при максимальній вирівненості компонентів угруповання, або 

реальне різноманніття видове (родів, родин, рядів тощо) в цілому для 

заповідника (регіону, біому, держави, континенту, біосфери); 

RHt = Hti/Htmax     (в), де 

Hti – таксономічне різноманіття для досліджуваної ділянки; 

Нtmах – абсолютна монотиповість (всі види представляють найвищі 

таксони) для досліджуваної ділянки, або реальне таксономічне 

різноманіття в цілому для заповідника (регіону, біому, держави, 

континенту, біосфери); 

RC = RCi/RCmax     (г), де 

RСі – структурна складність угруповання для досліджуваної ділянки; 

RСmах – максимально можлива складність угруповання для досліджуваної 

ділянки, або реальна структурна складність угруповання в цілому для 

заповідника (регіону, біому, держави, континенту, біосфери).  

Унікальність залежить від наявності раритетних представників флори і 

фауни у складі біотичних угруповань. Аналіз можна проводити як окремо 

для ендемічних, реліктових і рідкісних представників, так і для всіх разом. 

Як і в попередньому випадку (2.1), доцільно диференціювати унікальність 

(U) а) за багатством (US), б) за різноманіттям (UH), в) за таксономічним 

різноманіттям (UHt)> г) за складністю (UC). Розрахунки й позначення такі 

ж, як і для репрезентативності, але стосуються тільки зазначених груп 

організмів. 

Репрезентативність унікальності. У зв'язку з тим, що унікальність 

залежить від наявності ендемічних, реліктових і рідкісних представників 

флори й фауни, угруповань тощо, найбільшою унікальністю будуть 

характеризуватися такі угруповання або біотичні суспільності, де всі 

запропоновані показники (перелічені у 2.2) матимуть найвищі значення при 

порівнянні двох або декількох ділянок. У випадках, коли порівняльний 



аналіз проводитися по відношенню до абстрактного еталону, найбільшою 

унікальністю будуть характеризуватися такі угруповання або біотичні 

суспільності, де всі зазначені показники матимуть значення, близькі до 1. 

Отже, репрезентативні за унікальністю ділянки будуть місцем 

помешкання якнайбільшої кількості рослинних і твариних організмів, які 

представляють найвищі щаблі раритетних таксонів в цілому для заповідника 

(регіону, біому, держави, континенту, біосфери). 

Цінність тієї чи іншої екосистеми в межах усієї заповідної території 

(акваторії) повинна розглядатись з урахуванням її унікальності, рідкісності 

– з одного боку, та репрезентативності – з іншого. Риси унікальності 

взагалі підвищують цінність ділянки, якщо вони стосуються суттєвих 

параметрів різноманіття біотичних суспільностей (Второв, Второва, 1983). 

Це, по-перше, значне багатство і різноманіття угруповань (в тому числі на 

рівні таксонів вищих рангів), а по-друге – високі показники 

таксономічного різноманіття та складності за унікальністю (2.2. в, г), тобто 

коли раритетні види представляють вищі таксони (по аналогії з поняттям 

«рівень ендемізму»), значні за кількістю та вирівнені за рясністю. Отже, 

найбільш цінні екосистеми будуть перш за все репрезентувати унікальність 

біотичних спільнот. 

Цей алгоритм розрахунків дає можливість отримати кількісну оцінку 

наявного багатства і різноманіття угруповань природно-територіальних 

комплексів. Насамперед, він націлений на виявлення репрезентативних, 

унікальних та цінних за біорізноманіттям територій, перспективних для 

включення у мережу ПЗФ. 

 

Роль фондових музейних колекцій у збереженні біорізноманіття 

Проблема збереження і відтворення видової різноманітності 

природних екосистем як основна умова функціонування біосфери і 

життєзабезпечення людства, багатогранна і різнопланова. Дослідженням 

біорізноманіття займаються фахівці різних біологічних, географічних, 



екологічних та інших дисциплін – працівники різноманітних установ та 

організацій, як офіційних, так і громадських. Чільне місце серед 

спеціалізованих установ належить природничим музеям з великими 

колекціями. 

Ідея збереження природної і, насамперед, біологічної різноманітності 

органічно вписується в концепції науково-дослідної, фондової і 

експозиційної діяльності природничих музеїв, оскільки сфера наукових 

інтересів більшості їх співробітників полягає саме у вивченні 

біорізноманітності біоти в цілому. Природничі фондові музейні колекції – 

важливі джерела наукової інформації; окрім цього, вони – частина нашої 

культури та історії. Науково опрацьовані та документально 

систематизовані музейні матеріали слід вважати найбільш досконалими 

інформаційними елементами регіонального (а часом – і глобального) рівня. 

Музейні колекційні фонди – єдина форма науково задокументованого 

речового підтвердження видової різноманітності, яка може бути піддана 

ревізії, виходячи з сучасного стану систематичної науки в цілому та 

системи конкретного таксону – зокрема. 

Однією з основних функцій музейних природничих колекцій є 

фіксація видової різноманітності. Це дозволяє здійснювати її моніторинг 

суто засобами музейного забезпечення. Старі зібрання природничих музеїв 

України дозволяють проводити порівняльний аналіз змін, що сталися у 

флористичному та фауністичному складі окремих місцевостей за значний 

проміжок часу (50, 100 та, навіть, більше років), а нові збори служать 

основою сучасного регіонального моніторингу природної 

біорізноманітності, а також змін її складу під впливом антропогенних 

факторів, сукцесій них та демутаційних процесів. Це стосується різних 

рівнів дослідження біорізноманіття: видового, популяційного, 

екосистемного та зонально-регіонального, оскільки вся необхідна 

інформація міститься у музейних колекціях. Нові можливості для 

використання наукових природничих колекцій дає комп’ютеризація 



музейної фондової роботи. Формування регіональних фауністичних і 

флористичних баз даних дозволяє вже нині проводити визначення 

репрезентативності колекційних зборів з метою їх цілеспрямованого 

поповнення, вести порівняльні дослідження динаміки хронологічних змін 

біорізноманітності, а також брати участь у створенні міжнародних баз 

даних щодо біорізноманіття. 

Нині природничі музеї здійснюють не лише комплектування, облік, 

зберігання, вивчення і популяризацію природних об’єктів (у вигляді 

природничих музейних предметів), але й збирання, облік, зберігання, 

наукове опрацювання природничої інформації (у вигляді комп’ютерних 

баз даних) та її поширення. Реалізація інформаційної функції дозволяє 

оперувати не лише інформацією, яка міститься у науково-природничих 

фондах, але й тією, що втрачається через списування частини музейних 

предметів (внаслідок механічних пошкоджень, руйнування шкідниками 

тощо), а також тією, яка отримується під час наукових досліджень 

природних процесів чи об’єктів, що не піддаються музеєфікації. 

Для успішного вирішення цих завдань велике значення має 

правильність оформлення етикеток музейних предметів. Особливої 

актуальності при цьому набуває питання адаптації старих музейних 

колекцій до сучасних параметрів та вимог систематики, фізико-

географічного районування та адміністративно-територіального поділу. На 

базі колекцій створюються каталоги, кадастри, які сприяють формуванню 

уявлень про наукову та історичну цінність зібрань; полегшують наукові 

контакти між музеями різних країн, включаючи й обмін колекційними 

матеріалами; нарешті, є необхідними як для зоологів – систематиків, 

фауністів, зоогеографів, так і для оптимізації поточної роботи працівників 

музею. 

 

Найвідоміші музеї України щодо фауністичних зібрань 



Чільне місце в мережі природничих музеїв України посідають 

Національний науково-природничий музей НАН України (м. Київ), 

Державний природничий музей НАН України (м. Львів), Зоологічний 

музей Інституту зоології НАНУ, зоологічні музеї університетів: 

Київського, Одеського, Чернівецького, Львівського, Таврійського 

національних та інших (рис. 4.4). Солідні зібрання регіональних фаун 

накопичені у зоологічних музеях педагогічних ВНЗ (Житомирський 

університет, Херсонський педуніверситет, Ніжинський педінститут тощо).  

Отже, музеї природничого профілю на сучасному етапі є центрами 

збору та накопичення інформації з комплексного моніторингу стану 

природного середовища. 

 

  
Експозиція зоологічного відділу 

Природничого музею Чернівецького 

національного університету імені 

Юрія Федьковича 

Скелет морської (Стеллерової) корови - Hydrodamalis 

gigas Cimm. (Зоологічний музей Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Рис. 4.4. Зоологічні колекції університетських музеїв – об’єкти 

національного надбання України 
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Принципи зоологічної систематики 

Головна задача таксономії – групування живих істот – здійснюється 

за допомогою класифікування – розподілу об’єктів по групах у 

відповідності до подібності властивих їм ознак. Результатом 

класифікування є побудова класифікації – системи впорядковано 

згрупованих об’єктів.  

Живі організми володіють низкою властивостей, за допомогою яких 

вони можуть бути охарактеризовані – ознак, кожна з яких може 

перебувати у кількох станах – модусах (наприклад, орнаментація 

черепашки у молюсків – це ознака, а її конкретний вигляд – радіальна, 

спіральна, сітчаста – це модус даної ознаки). Ознаки, у відповідності до 

яких здійснюється класифікація, називають критеріальними ознаками чи 

критеріями. Елементарна класифікація будується на основі окремого 

критерію. Найчастіше у таксономії використовують такі критерії: 

- морфолого-анатомічні – особливості зовнішньої та внутрішньої 

будови, розміри, форма, забарвлення особин, будова органів, тканин, 

клітин, органел; 

- фізіологічні – особливості функціонування організму, наприклад, 

тип живлення, тип дихання тощо; 

- біохімічні – особливості хімічного складу організму (напр., склад 

клітинної стінки, цитоплазматичної мембрани, запасні вуглеводи); 

- генетичні – особливості спадкового апарату організму (кількість та 

будова хромосом, послідовність нуклеотидів); 

- екологічні – особливості взаємодії з іншими організмами та 

довкіллям (біотопічна приуроченість, спеціалізація паразита до 

організму-хазяїна); 

- біологічні (у вузькому сенсі) – особливості способу життя 

(розмноження, життєвого циклу тощо). 

У кожному конкретному випадку при описі групи організмів 

вказують, які критерії є найістотнішими для пізнавання цієї групи. Такі 



критерії називають діагностичними. На основі діагностичних критеріїв 

організми об’єднують у групи, які називають таксонами. Під таксоном чи 

таксономічною одиницею розуміють групу індивідуумів, яка створюється 

в процесі класифікування. Зазвичай, першими створюють найдрібніші 

таксони, які надалі об’єднують у крупніші, а ті – у ще крупніші, внаслідок 

чого утворюється ієрархія таксонів. 

Нині царство тварин прийнято поділяти на серію взаємно підлеглих 

систематичних категорій – таксонів, основним з яких є вид. При 

побудові сучасних систем приймається наступна супідрядність 

таксономічних одиниць: 

1. Імперія – Imperia 

2. Домініон – Dominion 

3. Царство – Regnum 

4. Тип – Phylum 

Підтип – Subphylum 

Надклас – Superclassis 

5. Клас – Classis 

Надряд – Superordo 

6. Ряд – Ordo (-ida) 

Підряд – Subordo (-ina) 

Надродина – Superfamilia (-oidea) 

7. Родина – Familia (-idea) 

Підродина – Subfamilia (-inae) 

8. Триба – Tribus (-ini) 

9. Рід – Genus 

Підрід – Subgenus 

10. Вид – Species 

Підвид - Subspecies 

Основних таксономічних категорій недостатньо для повного опису 

ієрархічної структури класифікацій, тому в практичній роботі систематики 



використовують більш подрібнену послідовність таксономічних категорій, 

вводячи категорії для груп, які займають проміжне положення між 

основними. В нашому переліку вони наведені із префіксами „над”- super 

та „під”- sub. Деякі автори вводять також додаткові приставки (додаткові 

категорії): “infra”- (внутрішній) та “parvi”- (малий), які вживаються 

послідовно після префіксу „під”-. Цей перелік містить усі основні та 

додаткові таксони всіх рангів. Що таке ранг взагалі? Рангом 

систематичної групи називають її категоріальну оцінку, призначення 

якої – виділити таксони, які посідають однакове положення в системі 

ієрархічно супідрядних груп. Про такі таксони говорять, що вони належать 

до однієї таксономічної категорії, або еквівалентні за рангом. Ієрархічність 

означає, що групи об’єктів розміщені в порядку підпорядкування 

(супідрядності), тобто включення одних груп до складу інших. Отже, ранг 

таксону – це властивий йому рівень ієрархії, чи сходинка, на якій 

перебуває таксон в ієрархічній системі, а таксономічна категорія – це 

сукупність усіх таксонів одного рангу. Поняття таксономічної категорії та 

рангу таксону є майже синонімами, але про ранг говорять, зазвичай. По 

відношенню до конкретного таксону, а про категорію – по відношенню 

рівня ієрархії в цілому. З метою впорядкування системи органічного світу, 

для всіх груп організмів прийнята єдина система ієрархії, утворена 

загальноприйнятими таксономічними категоріями. Для опису не 

філогенетичних груп нині використовують альтернативні позасистемні 

категорії: Спілка (Союз) – Unio (відповідає за рангом царству 

філогенетичної системи), Відділ – Divisio (відповідає типу), Спілку – 

Collegium (відповідає класу) та Когорту – Cogorta (відповідає ряду). 

Таксономічні одиниці реально існують і важливо знайти критерії для 

їх виділення. Найбільш загальними, приложимими для всіх груп можуть 

бути критерії, запропоновані В.Є. Ружевцевим в якості принципів 

систематики: хронологічний, гомологій, онтогенетичний, актуалізма, 

основної ланки, хорологічний. 



Хронологічний – при виділенні будь-якої таксономічної групи та 

вирішенні питань філогенії важливо мати по можливості точні 

хронологічні дані про групу, яка вивчається, положення її представників у 

природних розрізах. 

Принцип гомологій – базується на вивченні гомологічних та 

аналогічних структур (гомологічна подібність – від спільного походження; 

аналогічна – від спільності адаптацій до подібних умов). 

Онтогенетичний принцип – дає можливість прослідкувати 

розвиток окремих структур у процесі індивідуального розвитку, виявляти 

їх подібність та відмінності. Ранні стадії онтогенезу вказують на 

спорідненість більш високих таксонів і можуть бути основою для їх 

виділення; більш пізні стадії свідчать про родинні зв’язки нижчих таксонів 

(роди, види). Весь хід онтогенезу показує напрямок філогенетичного 

розвитку всієї групи. Для деяких груп (наприклад, комахи)  цей метод не 

може бути застосований. 

Принцип актуалізму – полягає у порівнянні вимерлих тварин з 

рецентними з метою відновити будову та адаптації вимерлих форм. 

Використовується обережно. 

Принцип основної ланки – базується на виявленні тих змін, які 

виникають у даній групі в процесі розвитку і приводять надалі до 

виникнення і становлення нової групи, тобто до виявлення вузла 

дивергенції, місця розходження ознак. Спочатку відмінності, які виникли, 

бувають дуже слабо виражені, але поступово вони підсилюються і стають 

провідними. Визначення основної ланки – одна з найскладніших проблем 

систематики. 

Хорологічний принцип – полягає у виявленні розподілу організмів у 

просторі та їх екологічних особливостей, географічної мінливості. 

Використовуючи ці принципи, можна розробляти систематику 

досліджуваної групи. 



Таксон певного рангу може містити у своєму складі один 

(монотипний, монотипічний) чи кілька (політипний, політипічний) 

таксонів нижчого рангу. У зв’язку з цим, при побудові філогенії 

органічного світу основною проблемою донині є питання про те, виникла 

дана група від однієї чи від кількох предкових груп. Вирішення цієї 

проблеми довгий час носило характер альтернативи: або монофілія, або ж 

поліфілія. Принцип строгої моно філії сформулював В. Хенніг наступним 

чином: „Таксон А більш споріднений до таксону В, ніж таксону С, якщо А 

та В мають спільного предка, який не є предком С”. Використовуючи цей 

принцип, Хенніг розрізняв 3 типи груп: моно- полі- та парафілетичні 

Монофілія – це походження даної групи від однієї предкової 

(наприклад, різні види нового роду походять від одного виду предкового 

роду). Монофілетичні групи включають найбільш недавнього предка та 

всіх його потомків. Ці групи визначаються за синапоморфіями (таксони 

об’єднані спільною апоморфною ознакою). 

Поліфілія – походження від кількох різних предкових груп. 

Тимофєєв-Рєсовський, Воронцов та Яблоков (1977) вважають, що 

„правомірно говорити про поліфілетичне походження форм будь-якого 

таксону лише у тому випадку, якщо вдається довести, що вони походять 

від різних таксонів такого ж таксономічного рангу”. Поліфілетичні групи 

містять деяких з потомків спільного предка та не включають самого 

предка. Вони визначаються за гомоплазіями (аналогіями – подібностями, 

не обумовленими спільним походженням). Поліфілетичне походження 

мають бактерії, оскільки вони істотно відрізняються між собою за 

способом отримання енергії для життєдіяльності. 

Парафілія – походження даної групи від кількох груп того ж 

таксономічного рангу (наприклад, різні види даного роду походять від 

різних видів іншого роду). Парафілетичні групи містять предка і не всіх 

його потомків та визначаються за плезіоморфіями. Прикладом парафілії у 



тварин є походження різних груп типу членистоногих від різних груп типу 

кільчастих червів. 

Політипічний вид – складається з 2 і більше підвидів. Якщо вид не 

розпадається на підвиди – він монотипічний. Ареал підвиду є складовою 

частиною ареалу всього виду. Підвиди завжди алопатричні, тобто не 

зустрічаються разом на одній території. 

 
Правила зоологічної номенклатури 

Номенклатура – це система назв для всіх таксонів. Основна задача 

номенклатури полягає у створенні універсальності, стабільності та 

правильного однозначного розуміння тих самих наукових назв тварин. Для 

впорядкування цього процесу та підкорення його певним правилам, 

створюються номенклатурні кодекси – зібрання правил, які 

регламентують принципи номенклатури тієї чи іншої групи живих істот. У 

сучасній біологічній систематиці існує кілька номенклатурних кодексів, 

основними з яких є „Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури” 

(ICBN), „Міжнародниц кодекс зоологічної номенклатури” (ICZN) та 

„Міжнародний кодекс номенклатури бактерій” (ICNB). Ці кодекси 

незалежні. Існування незалежних номенклатурних кодексів призводить до 

протиріч, які істотно ускладнюють роботу таксономістів, тому нині вчені 

працюють над створенням єдиного „міжнародного кодексу біологічної 

номенклатури” (BioCode). Окрім цього, у зв’язку з інтенсифікацією 

філогенетичних досліджень, ініційована розробка „Філогенетичного 

кодексу біологічної номенклатури” (PhyloCode). 

Правила зоологічної номенклатури затверджуються на 

Міжнародному зоологічному конгресі (IZC) та є обов’язковими для всіх, 

хто займається систематикою. Перший Міжнародний кодекс прийнятий в 

Лондоні у 1958 році. Чинний нині 4-й - ХХІ-ю Генеральною Асамблеєю 

Міжнародного Союзу біологічних наук у 2000 році в Афінах й виданий 

друком в Україні у 2002 році. Черговий, 19-й з’їзд IZC відбувся у 2004 р. в 



Бейджингу (Китай). Усі зміни й доповнення до Кодексів вносяться лише у 

відповідності до рішень Міжнародних зоологічних конгресів. Протягом 

останніх десятиріч організовані також Міжнародний протистологічний 

конгрес (IPC, останній, 4-й відбувся у Сан-Бенедетто у 2003 р.), а також 

низка конгресів по окремих групах тварин, проте вони відповідним правом 

не наділені. 

Основну частину кодексу складають пронумеровані правила – 

статті, деякі з них доповнені рекомендаціями. Правила обов’язкові до 

застосування, водночас рекомендації торкаються допоміжних питань та є 

лише порадами щодо найкращих шляхів вирішення певних 

номенклатурних питань. Положення кодексів не мають жодного 

юридичного статусу ні в державному, ні в міжнародному праві; їх 

існування базується виключно на згоді систематиків керуватися ними, а 

єдиної санкцією за невиконання може бути ігнорування таких робіт 

іншими систематиками. 

В основу номенклатурних кодексів покладені принципи, на яких 

базуються усі правила та рекомендації. Зміст їх практично тотожний в усіх 

кодексах. Проте структура та назви дещо відрізняються. 

В якості наукових використовуються латинські, грецькі та 

латинізовані слова будь-якої мови, які відображають певні морфологічні 

особливості групи (Bivalvia - Двостулкові), її географічне (Timanites) або 

стратиграфічне (neocomiensis) положення, або ж присвячені реальній 

(metchnicowi) чи міфологічній (Neptunoceras) особі. 

Усі таксономічні одиниці поділені на 5 груп: 

1) видова – вид, підвид; 

2) родова – рід, підрід; 

3) родинна – триба, підродина, родина, над родина; 

4) рядово-класна – підряд, ряд, надряд, підклас, клас, надклас; 

5) типова – підтип, тип, надтип. 

Видова група 



Базовою структурною одиницею будь-якої системи органічного світу 

є вид; від визначення його меж значною мірою залежить структура 

таксонів усіх інших рівнів ієрархії. При цьому види володіють низкою 

унікальних властивостей, відсутніх у інших таксономічних категорій, що 

дає можливість розглядати проблему виду як окрему, самостійну область 

біологічної науки – ейдологію, яка далеко виходить за межі класичної 

систематики. 

Донині в науці єдиного розуміння біологічної сутності виду немає; 

найбільш розповсюдженими є 7 його концепцій: типологічна, 

номіналістична, біологічна, хеннігова, еволюційна та філогенетичні 2-х 

різних наукових шкіл. 

В межах типологічної концепції приймають наступне визначення 

виду: „Вид – це група особин, ідентичних до особини-еталону за 

діагностичними ознаками. 

Номіналістична концепція заперечує дискретність виду на основі 

того, що в процесі еволюції організми зазнають постійних змін. Згідно 

номіналістичного визначення, вид – це формальна група особин, що 

складають певний етап розвитку даної еволюційної гілки. 

Біологічна концепція виду, як відомо, створена Ернстом Майром на 

основі робіт К. Йордана. В її межах вид був визнаний дискретним на даний 

момент часу і, водночас, підлягав безперервним еволюційним змінам. Для 

опису виду застосовували як традиційні, так і еколого-біологічні 

параметри (насамперед, популяційну структуру виду та здатність його 

особин до схрещування з утворенням плідного потомства). В межах цієї 

концепції вид визначають як групу популяцій, подібних за морфолого-

анатомічними, фізіолого-екологічними, біохімічними та генетичними 

ознаками, які займають природний ареал, здатні вільно схрещуватися між 

собою, даючи плідне потомство. 

Хеннігова концепція виду запропонована Р. Месером та Р. 

Віллманном на основі поглядів засновника клади стики Хенніга. Основним 



критерієм виду було визнано наявність репродуктивної ізоляції між 

особинами даного виду та інших видів (оскільки здатність до схрещування 

з утворенням плідного потомства властива також для категорій нижчих 

рангів); інакше кажучи, вид є видом лише по відношенню до сестринських 

груп того ж рангу. В межах цієї концепції вид визначають як 

репродуктивно ізольовану природну популяцію чи групу популяцій, які 

виникають внаслідок розпаду стовбурового (предкового) виду в ході 

видоутворення та припиняють існування в результаті вимирання чи нового 

акту видоутворення. 

Філогенетична концепція Б. Міллера та Е. Теріота розглядає вид 

лише як найменший серед численних таксонів філогенетичної 

класифікації, не акцентуючи увагу на його особливих властивостях, 

зокрема, таких, як внутрішні репродуктивні зв’язки. Тому ці вчені й 

визначають вид як найменшу монофілетичну групу, яка заслуговує на 

формальне визнання. 

Філогенетична концепція К. Вілера та Н. Плетника, на відміну 

від попередньої, відкидає можливість застосування до виду 

філогенетичних критеріїв та обмежує визначення виду найбільш 

загальними параметрами: „Вид – це найменша сукупність популяцій, де 

відбувається статеве розмноження, чи безстатевих ліній, які 

характеризуються унікальною комбінацією станів ознаки”. 

Еволюційна концепція запропонована Е.О. Віллі та Р. Мейденом та 

базується на поглядах Дж. Симпсона. Вони визнали види своєрідними 

індивідуумами, які переживають народження, існування та загибель, а 

предковий вид розглядали як „батьківський”, який зберігає свій статус 

після видоутворення. Їх визначення: „Вид – це біологічний об’єкт, який 

складається з організмів, що зберігають свою індивідуальність в часі та 

просторі, має власну еволюційну долю та історичні тенденції”. 

У видовій групі з усіх внутрішньовидових таксономічних категорій 

Кодекс зоологічної номенклатури визнає лише підвид як частину виду, 



особини якої набули стійкого комплексу фенотипічних особливостей, які 

відрізняють їх від інших особин даного виду. Підвиди одного виду 

географічно та/або екологічно відокремлені один від одного, а ознаки 

підвидів стійко успадковуються. Терміни „варієтет” та „форма” (morpha) 

не підкоряються правилам номенклатури і розглядаються як категорії 

інфрапідвидові. 

Кожний таксон має свій власний тип, своєрідний „стандарт” – 

довідниковий еталон, з яким порівнюються форми, що вивчаються (для 

уточнення визначення). Тип є ядром таксону і основою його назви; він 

об’єктивний і незмінний, але його межі чи обсяг (крім голотипу) можуть 

змінюватися. Тип будь-якого таксону не підлягає заміні за рідкісними 

виключеннями. Для виду та підвиду таким буде типовий екземпляр виду, 

який описується вперше і називається голотипом; усі інші види типової 

серії отримують статус паратипів. Голотип обов’язково вказується при 

описі нового виду і не підлягає заміні. Якщо при встановленні нового виду 

голотип не було виділено, всі екземпляри типової серії отримують статус 

синтипів, рівноцінних у номенклатурі. З цієї серії будь-який систематик 

може виділити один з синтипів у якості лектотипу. Якщо голотип, 

лектотип або ж синтипи втрачені (загублені чи знищені), будь-який інший 

екземпляр може бути виділений як неотип з дотриманям усіх необхідних 

номенклатурних правил. 

Надвидові таксономічні категорії 

На відміну від виду та внутрішньовидових категорій, над видові 

таксони є просто сходинками ієрархічних сходів та позбавлені будь-якої 

індивідуальності. 

Рід – це група споріднених видів. Категорія введена Ж.П. 

Турнефором (1700 рік). Він розглядав рід як основну таксономічну 

одиницю, виділяючи її за принципом одноманітності структури органів 

розмноження. Особливе значення надавав цьому таксону також Лінней, 



вважаючи за необхідне використовувати її у назві видів (бінарна 

номенклатура). 

Родина – група споріднених видів. Вперше застосована Діоскоридом 

у 64 р. н.е. для обєднання подібних груп лікарських рослин. 

Таксономічного значення категорія набула в роботах П. Маньоля (1689 р.). 

У системі Ліннея не використовувалася, а відомі нині „родини” Ліннея 

насправді були класами. Категорії Ряд (група споріднених родин) та Клас 

(група споріднених рядів) вперше застосовані Ліннеєм (1753 р.) як вищі 

ступені таксономічної ієрархії. Поняття Тип (група споріднених класів) 

увів А. Бленвіль (1830 р.), базуючись на вченні Ж. Кюв’є про групи тварин 

із спільним планом будови. Згідно уявлень Бленвіля, представникам 

одного типу властива структурна подібність основних систем органів. 

Категорія Царство (група споріднених типів) введена в науку 

Аристотелем (IV ст.. до н.е.) та набула таксономічного значення в роботах 

Ліннея (1735 р.). Лінней розглядав царство як етап у розвитку мироздання, 

який відповідає певній сходинці у „Драбині істот”. 

Окрім цих, у сучасній таксономічній науці використовують, як ми 

вже бачили, ще 2 категорії: домініон та імперію. Категорію Домініон 

(група споріднених царств) увів Е. Мьон (1984 р.) для організмів, що 

володіють єдиним планом будови клітини та виділив 3 таких домініони: 

Архебактерії, Прокаріоти та Еукаріоти. Це – наймолодша та не всіма 

визнана системна категорія; часто замість неї використовують вставочну 

категорію Надцарство. Поняття Імперія вперше використано М. 

Вороновим (1965 р.), як ми вже знаємо, для розділення неклітинних та 

клітинних форм життя. Останнім часом застосування цієї категорії у 

систематиці є суперечливим, оскільки вважається, що неклітинні форми 

життя не мають спільного предка, а тому виділення їх в один таксон є 

необґрунтованим. 

Для роду обирається номінальний вид, який іменують типовим 

видом; для родини – той номінальний рід, на якому базується її назва. Усі 



члени родинної групи, основані на одному типовому роді, пишуться з 

прізвищем автора, який вперше дав назву одному з цих таксонів. 

Наприклад, родину Hoplitidae виділив у 1890 році Дувійє (H. Douville), а у 

1952 році Райт розділив її на 3 підродини: Cleoniceratinae, Hoplitinae та 

Gastroplitinae; автором номінальної підродини залишився Дувійє. 

Назви рядово-класної та типової груп відрізняються тим, що не 

прив’язані до певного типу, являють собою окремі слова латинського чи 

грецького походження, завжди стоять у множині (Primates). Для назв від 

триби до ряду запропоновано до назви роду додавати відповідні закінчення 

(вказані у дужках). Закон приорітету передбачає визнання лише тієї назви 

виду чи роду, яка була запропонована першою в часі та опублікована із 

дотриманням усіх правил, передбачуваних кодексом.Усі наступні назви 

вважаються синонімами першого і не використовуються як самостійні. 

Якщо однакову назву отримали 2 різних види в межах одного роду або ж 

різних родів, вона вважається гомонімом. При цьому більш пізня назва є 

недійсною і має бути відкинута (наприклад, Noctua – метелик і птах). 

Якщо назва не відповідає правилам кодексу, вона є недійсною і не 

має номенклатурного статусу (nomen nuda за номенклатурними 

правилами). 

Усі назви надвидових таксонів є уніномінальними; усі назви видів – 

біноміальні; усі назви підвидів – триномінальні. Назви видів та підвидів 

пишуть з малої літери, всіх вищих таксонів – з прописної. У політипічному 

виді один з підвидів є номінальним, тобто носієм видової назви 

(наприклад, Eiseniella tetraedra tetraedra та Eiseniella tetraedra intermedia). 

У відповідності з кодексом назви виду та підвиду мають граматично 

узгоджуватися з назвою роду. Якщо в процесі вивчення буде встановлено, 

що вид слід віднести до іншого роду, прізвище автора беруть у дужки. 

Якщо рід поділяють на підроди, то один з них стає номінальним 

(номінативним) або типовим і зберігає назву роду, а всі інші отримують 



нові назви, які пишуться після родової та беруться у дужки: Goplites 

(Goplites) та Goplites (Isogoplites). 

Відкрита номенклатура використовується у випадку, коли 

збереження матеріалу погане і точне видове визначення ускладнене. Назва 

„відкрита” або „вільна” номенклатура відображає той факт, що описані 

форми не підпадають під охорону закону приорітету і їх назви при 

наступному вивченні можуть уточнюватися або змінюватися. Існує ціла 

низка різних позначень при описі такого матеріалу: 

1) якщо приналежність до роду невірогідна, після назви роду 

ставиться знак запитання (?); 

2) якщо не можна вірогідно визначити вид, пишуть  cf. – conformis - 

подібний; 

3) якщо вид, що описується, зберігся добре, але відрізняється від 

близького виду будь-якими ознаками, що не дозволяють впевнено віднести 

екземпляр до даного виду, між родовою та видовою назвами пишуть aff. – 

affinis – споріднений, близький; 

4) якщо автор не може точно визначити вид, він вказує лише на 

приналежність описуваної форми до групи відомих видів і між назвою 

роду та виду пише ex gr. – ex grege – з групи („зі стада”); 

5) якщо не можна встановити приналежність таксонів, що 

вивчаються, до родини, ряду, класу, типу, пишуть відповідно: incertae 

familiae, incertae ordinis, incertae classis, incertae phylum (incertae – 

невідомий). 

 



 

  



 

 

                                            Рекомендована література 

Основна 

1. Галактионов К.В. Многообразие живого на Земле и пути его 

становлення. – С.-Пб.: Наука, 2005. 

2. Глущенко В.И., Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В., Утевский С.Ю. Основы 

общей систематики: учебное пособие. – Харьков: ХНУ, 2004. 
3. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. Учебное пособие. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2001. 

4. Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики. – 
Сімферополь: ДІАЙПІ, 2008.  

5. Лебедева И.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое 

разнообразие. – М.: Владос, 2004. 

6. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навчальний посібник. 
– Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 

7. Мороз О.І. Історія біосфери Землі. – в 2- кн.. – Київ: Відродження, 1998. 

 
 

Додаткова 

1. Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной 

устойчивости и эволюции экосистем. – Киев, 1999. 
2. Емельянов А.Ф. Эволюция наземной биоты в свете биогеографии // 

Фундаментальне зоологические исследования. Теория и методы. – М.-

СПб.: Т-во научных зданий КМК, 2004. – С. 216-242. 
3. МКЗН 2000: Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Видання 4. 

Ухвалений Міжнародним союзом біологічних наук. – Київ: Бібліотека 

офіційних видань, 2003. 

4. Расницын А.П. Процесс эволюции и методология систематики. – М.: 
Изд-во МГУ, 2003. 

5. Еськов К.Ю. Историческая биогеография. Викариантная модель и 

концепция «оттесненных реликтов». Фитоспрединг // История Земли и 
жизни на ней. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http:/www.macroevolution.narod.ru/eskovgeo.htm  

 
Інформаційні ресурси 

1. http://www.student-encyclopedia.r/texts/009.htm 

2. http://www.gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedc-
dictionart/033/33559.htm 

3. http://www.tuyminav.ru/texts/097.htm  

4. http://www.darvinizm.ru 

5. http://elementy.ru/news  

 

 

 

http://www.student-encyclopedia.r/texts/009.htm
http://www.gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedc-dictionart/033/33559.htm
http://www.gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedc-dictionart/033/33559.htm
http://www.tuyminav.ru/texts/097.htm
http://www.darvinizm.ru/
http://elementy.ru/news


 

ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОКОТИЛІВСЬКОЇ СТАНЦІЇ 

ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ  

 

Глуховецька Вікторія Вікторівна, методист Покотилівської СЮН 

 

 

 

ВСТУП 

 
                                                                       «Щоб пізнати душу дитини, 

                                                                         її треба бачити в природі» 

                                                                                  В. О. Сухомлинський 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства у зв`язку зі зростанням 

антропогенного впливу на навколишнє середовище актуальність проблеми 

формування еколого-гуманістичного світогляду серед учнівської молоді не 

викликає сумніву. Ставлення до природи, як внутрішня позиція людини, у 

відповідальний момент залежить від того, наскільки будуть сформовані в 

учнів інтелектуальні, емоційно-вольові, практичні, дійові компоненти 

свідомості. 

Багато яскравих прикладів звернення до природи з метою 

розумового, морального та естетичного виховання міститься у працях                            

В.О. Сухомлинського.  Його уроки в природі з учнями переконують нас в 

тому, що вона дійсно вічне джерело думки та почуттів учнів. З цього 

приводу В.О. Сухомлинський писав: “У природі закладені в доступній для 

дитини формі прості і разом з тим дуже складні речі, предмети, факти, 

явища, залежності, закономірності, інформацію про які нічим не можна 

замінити, тому що вона відповідає саме світу дитячої природи, тому що 

інформація про ці речі, предмети є тим світом, у який входить сама дитина, 

в цілому світі – першоджерело уявлень, думок, узагальнень, суджень. 

Інакше кажучи, природа – джерело і водночас світ “дитинства думки”.  

Сьогодні, перед педагогами стоїть складне і відповідальне завдання, 

не зважаючи ні на що, сформувати у дітей екологічну поведінку та 

комплекс громадянських якостей, глибоке розуміння ними належності до 



українського народу, до своєї Батьківщини. Ці якості потрібно виховувати 

у дітей тими засобами, методами та способами, які поступово приведуть 

нас до поставленої мети. 

Позашкільна освіта виконує роль фундаменту, на якому будується 

система екологічного виховання, формується у них любов до рідного краю, 

до довкілля. 

Згідно з концепцією Нової української школи екологічна грамотність 

та свідоме піклування про навколишнє середовище – одна з ключових 

освітніх компетентностей. Екологічна компетентність має вирішальне 

значення для сприйняття сталого розвитку та підвищення обізнаності 

людей в питаннях пов’язаних з розвитком та охороною навколишнього 

середовища рідного краю. 

Освіта для сталого розвитку охоплює екологічну, економічну та 

соціальні проблеми навчання й виховання, тому освітній процес закладу 

має бути спрямований на формування такого способу життя, який склав би 

основу довготривалого ощадливого розвитку людства (щоб виросло 

покоління, яке зберігатиме довкілля). 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОКОТИЛІВСЬКУ СТАНЦІЮ 

ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

 

Станція заснована в селищі 

Покотилівка Харківського району 

Харківської області Сорокіною 

Надією Антонівною, яка стала 

першим директором закладу в 1983 

році для проведення позашкільної 

еколого-натуралістичної роботи в 

Харківському районі. Заклад мав статус районного, гуртки працювали 

безпосередньо на станції та в школах району. 



32 роки Сорокіна Надія Антонівна очолювала заклад, відмінник 

освіти України, нагороджена нагрудними знаками Софії Русової та Василя 

Сухомлинського. Колишні юннати працюють вчителями біології, 

лікарями, агротехніками, ветеринарами, є серед них і вчені, кандидати 

сільськогосподарських та біологічних наук. Педагоги та юннати 

неодноразово нагороджувались грамотами НЕНЦу, Харківського 

обласного управління освіти і науки, Харківського районного відділу 

освіти, Українського товариства охорони природи за велику роботу в 

загонах зелених та голубих патрулів та активну участь у багатьох 

юннатських рухах. 

В 1992 році статус станції змінився на селищний, але юннатівська 

робота в районі продовжена, гуртки працювали як на станції так і на базах 

шкіл району. З 2005 року охоплення дітей еколого-натуралістичною 

роботою було збільшено, розширилась мережа гуртків, створився новий 

педагогічний колектив, відкриті нові гуртки. 

У квітні 2014 року чинний директор Надія Антонівна передала 

керівництво станцією юннатів своїй вихованці Влащенко Катерині 

Леонідівні, яка очолила заклад та продовжує плідну працю і дотепер. 

Робота педагогів Покотилівської станції юннатів спрямована на  

забезпечення умов всебічного розвитку особистості дитини формування її 

інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного та фізичного 

потенціалу, самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних та власних інтересів, формування у вихованців національної 

самосвідомості, людської гідності, збереження і зміцнення їхнього 

фізичного і психічного здоров'я, формування екологічного світогляду та 

екологічної культури, любові до рідної землі. 

Одним із завдань позашкільного закладу є своєчасне накопичення, 

аналіз нормативної документації різних рівнів з питань організації 

освітнього процесу в системі позашкільної освіти та своєчасне 



ознайомлення з ними педагогічних працівників. Тому  постійно 

оновлюється і корегується банк нормативної  документації закладу. 

Педагоги закладу вважають своєю головною задачею всебічне 

екологічне навчання дітей та підлітків у живій лабораторії, до складу якої 

входить ботаніко-рослинницький та зоолого-тваринницький відділи з 

великою кількістю рослин та тварин, представників різних систематичних 

груп. 

До ботаніко-рослинницького відділу 

входить навчально-дослідна земельна ділянка, 

оранжерея, альпінарії, декоративні басейни. В 

оранжереї та на навчально-дослідній земельній 

ділянці вирощуються понад 300 видів рослин, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для гурткової 

роботи, всі рослини етикетові згідно з 

вимогами. Створені колекції у відкритому 

ґрунті: «рідкісні рослини», «рослини 

первоцвіти», «лікарські рослини», «рослини 

проти радіації», «рослини сухоцвіти», все це 

є навчальним матеріалом для організації та 

проведення гурткової роботи. 

Зоолого-тваринницька база має понад 40 видів тварин, 10 акваріумів 

з акваріумними мешканцями та рослинами. 

Діти у гуртках займаються весь час серед 

живої природи, в тісному спілкуванні з нею. 

На даний час педагогічний колектив 

налічує 5 основних педагогів. Основні 

відомості про них визначені в додатку А. На базі 9 закладів освіти 

Харківського району працює 12 сумісників. Еколого-натуралістичною 

роботою в Харківському районі охоплено 582 дітей та підлітків, які 

навчаються в гуртках: «Юннат», «Юні зоологи», «Юні квітникарі», «Юні 



акваріумісти», «Юні овочівники», «Юні охоронці природи», «Юні 

екологи», «Юні рослинники», «Фітодизайн», "Природа рідного краю", 

"Юні валеологи». Із них найбільшою популярністю користуються гуртки 

«Юні квітникарі» та «Юні охоронці природи». 

Теоретичні заняття гуртків СЮН проводяться у двох навчальних 

кабінетах “Юні друзі природи” та “Квітникарства”, які естетично 

оформлені, забезпечені в достатній кількості науково-методичною 

літературою, наочністю та обладнанням. На базах закладів освіти 

Харківського району заняття гуртків проводяться у пристосованих 

кабінетах. На заняттях гуртків педагоги використовують мультимедійні 

презентації, екологічне проєктування, інтерактивні дошки та інше.  

Освітня діяльність Покотилівської станції юних натуралістів 

відбувається відповідно до чинних навчальних програм. Проте програма не 

обмежує творчу ініціативу: педагог застосовує гнучкість у відборі та 

розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців, вибирає 

доцільні методи та засоби навчання (навчально-методичні комплекти, 

посібники,  аудіо -, відеоматеріали тощо). 

Педагоги закладу прагнуть не тільки добре навчати вихованців і 

давати їм якісні знання, а й намагаються знайти нові шляхи й підходи в 

організації та проведенні занять, котрі б допомагали їм сформувати у дітей 

гуманний природоохоронний світогляд і спрямувати їх нахили, здібності й 

уподобання на практичну еколого-натуралістичну творчість, еколого-

краєзнавчу, дослідницьку і природо – заповідну діяльність під 

керівництвом науковців, провідних екологів області, місцевих фахівців 

сільського та лісового господарства та інших.  

Для забезпечення результативності освітнього процесу педагоги 

станції глибоко й детально вивчають та максимально використовують 

місцевий природничо-краєзнавчий матеріал, враховують характерні 

особливості свого району і застосовують найбільш раціональні й ефективні 

форми та методи вивчення гуртківцями охорони довкілля рідного краю, 



через впровадження медіа-технологій, інформаційно-цифрових технологій 

з використанням мобільних платформ (PlantNet, LearningApps та ін..), 

STEM-навчання через компетентнісно  орієнтовані форми та методи, 

системно-діяльнісний підхід, інноваційні, ігрові технології навчання 

(тімбилдінги, різноманітні квести: селфі-квест, веб-квест, QR-квест, 

геокешинг), технології case-study, інтерактивні методи групового 

навчання, проблемні методики з розвитку критичного і системного 

мислення, творчо використовують передовий педагогічний досвід і 

здобутки сучасної природничої науки й практики. 

Все це дозволяє Покотилівській станції юних натуралістів займати 

одне з провідних місць в еколого-натуралістичній роботі з учнівською 

молоддю не тільки у Харківському районі, а й взагалі в Харківській 

області. 

 

Концепція партнерства. Залучення зовнішніх стейкхолдерів 

 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності закладу 

позашкільної освіти, активізації науково-методичної роботи є важливим 

співробітництво з закладами вищої освіти, зокрема  співпраця з науковими 

кафедрами. 

У 2019 році було укладено договір про науково – технічне 

співробітництво з Інститутом овочівництва і баштанництва НААН 

України. В рамках цієї угоди педагогам СЮН надається  допомога з 

науково-методичної роботи. Так, наприклад, працівники лабораторії 

генетики, генетичних ресурсів та біотехнології провели для юннатів та 

керівників гуртків науково-практичний семінар «Сучасні технології в 

селекції», де ознайомили з розробкою біотехнологічних та фізіолого-

біохімічних методів створення високо адаптованого вихідного матеріалу 

для потреб селекції овочевих і баштанних рослин. Завдяки такої співпраці 



вихованці та педагоги СЮН ознайомились з сучасними досягненнями 

науки. 

З 2012 року на базі Покотилівської СЮН щорічно проводяться 

практичні заняття, семінари-практикуми для студентів-біологів IV курсу 

природничого факультету Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди. Семінари за  темами «Організація 

гурткової роботи в закладі позашкільної освіти», «Сучасний заклад 

позашкільної освіти», «Ведення звітної документації. Норми і правила 

техніки безпеки» проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

ботаніки Пінський Олександр Олександрович. Методист СЮН 

Глуховецька В.В. ознайомлює студентів з плануванням, організацією 

гурткової роботи та особливостями ведення основного блоку  документації 

керівників гуртків за профілем. Це забезпечує поглиблення знань з 

навчальної дисципліни «Технологія і методика навчання біології й 

природознавства», формування ряду професійних умінь  і навичок у  

студентів природознавців, зокрема  з питань організації та проведення 

масових заходів. 

Педагоги Покотилівської СЮН творчо співпрацюють з біологічним 

факультетом Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

Науковці допомагають в написанні методичних посібників, у складанні 

програм, здійснюється наукове керівництво експериментальних робіт, 

проводяться консультації по написанню проєктів, науково-дослідних робіт 

МАН та інших конкурсів.  

Робота в цьому напрямі надає переваги Покотилівській СЮН в 

отриманні та узагальненні знань, виконанні науково-дослідницьких 

завдань та проєктів на базі закладів вищої освіти. 

Тісна співпраця з закладами вищої освіти Харкова, обласними 

профільними установами дозволяє станції юннатів діяти ефективно та 

успішно. Співробітництво розглядається як можливість залучати людські 

та матеріальні ресурси для підтримки закладу. Вони виступають у вигляді 



реалізації неперервної освіти, формуванні активної життєвої позиції, 

дослідницької, проєктної діяльності. Співпраця педагогів усіх рівнів 

системи освіти дає можливість поєднувати їх знання, вміння, навички та 

досвід для ефективного розв'язання нагальних проблем екологічного 

краєзнавства та підвищення рівня професіоналізму педагогів. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене можна стверджувати, 

що на станції створена та активно працює протягом багатьох років система 

партнерства Ця система працює з метою досягнення 

конкурентоспроможності закладу, який має активну громадську позицію, 

працює в умовах сталого розвитку та інноваційних змін у суспільстві.  

Концепція партнерства передбачає здійснення постійного пошуку 

нових ресурсів для задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків, 

запровадження інновацій; розробку проєктів, програм, що враховують 

інтереси закладу і є корисними для соціального розвитку партнерів. 

Варто відзначити, що одним із напрямів роботи педагогів СЮН є 

посильна допомога закладам освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами.  

Для вдосконалення виховної роботи в дитячих будинках, 

загальноосвітніх школах-інтернатах необхідно активно шукати, 

адаптувати, розробляти, упроваджувати такі програми, технології та 

методи соціально-педагогічної діяльності, які були б орієнтовані на 

розвиток, соціальну адаптацію та соціалізацію кожного вихованця. 

Педагоги і юннати СЮН активно впроваджують такі форми роботи, які 

допомагають дітям з особливими потребами адаптуватися в сучасному 

суспільстві. Наприклад, для дітей  Зеленогайської школи-інтернату і 

Комарівського дитячого будинку інтернату юннати під керівництвом 

педагогів проводять цікаві екскурсії по СЮН, а також готують подарунки 

виготовлені власноруч.  

 



       

 

Це виховує у вихованців СЮН терпіння і людяність, а дітям 

пільгового контингенту допомагає соціалізуватися. Ця форма роботи дуже 

цікава для одних та корисна для других і актуальна в теперішній час. 

Педагоги закладу брали участь у конкурсі малих грантів ЮНІСЕФ та 

перемогли з проєктом «Залучення дітей та учнівської молоді пільгового 

контингенту до науково-дослідної гурткової роботи засобами «живої 

лабораторії»». Цей проєкт отримав фінансування на реалізацію, в ході 

якого було придбано сучасний цифровий мікроскоп та лабораторне 

обладнання.   

Тобто, основною метою функціонування будь-якої організації, 

включаючи заклади позашкільної освіти, є задоволення потреб усіх 

зацікавлених сторін. Якщо заклад позашкільної освіти не орієнтується у 

своїй діяльності на інтереси зацікавлених сторін чи не збалансовує їх 

інтереси, віддаючи перевагу певним групам, це негативно впливає на 

якість освітньої діяльності в них та в довгостроковій перспективі, значно 

знижуватиме їх конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.  

Зважаючи на зазначене, кожен заклад позашкільної освіти має 

здійснювати ефективне управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами, 

що передбачає, насамперед, виявлення найважливіших груп зацікавлених 

сторін, що мають прямий та непрямий вплив на їх діяльність та досягнення 

стратегічних цілей. 

 

 



Впровадження в освітній процес STEAM та медіаосвіти. 

Мобільне навчання. Діджиталізація освіти 

 

Сьогодення вимагає розвивати компетенції вихованців в науково-

технічному напрямі, оскільки про те, що зараз усе пов’язано з 

технологіями відомо всім. Це спонукає педагогів до впровадження 

комплексного міждисциплінарного підходу з проєктним навчанням. Саме 

це об’єднує STEAM-освіту (абревіатура від англійських слів Science, 

Technology, Engineering, Arts, Math, що в перекладі означає наука, 

технології, інженерія, мистецтво та математика), яка вчить жити в 

реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, критично 

мислити та бути розвиненою творчою особистістю. Та медіаосвіту, яка 

передбачає всебічну підготовку дітей і молоді до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою медіа, формування в них медіаобізнаності, 

медіаграмотності й медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та 

індивідуальних особливостей, щоб захистити їх від потенційно шкідливих 

ефектів медіа, а також виховати такого споживача медіа, який міг би 

ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи як традиційні, так 

і новітні засоби масової комунікації.  

STEM-навчання та медіаосвіта стають неодмінною складовою 

освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, зокрема 

Покотилівської станції юних туристів і охоплюють дітей та учнівську 

молодь різних гуртків і вікових категорій. 

Серед особливостей STEM-навчання в закладі варто виокремити 

такі: (рис.). 

STEM-освіта – це спосіб допомогти молодому поколінню набути 

навичок критичного мислення, стати цілеспрямованими, творчими й 

надійними ланками команди, суспільства, країни, світу. 

 



 
 

Рис. Особливості STEM-навчання в закладі 

 

Таким чином можна стверджувати, що на СЮН створено STEM-

середовище, у складі якого активну позицію займає  проєктно-

дослідницька діяльність вихованців.  

Керівники гуртків Покотилівської станції юних натуралістів успішно 

використовують метод екологічного проєктування у процесі навчання. Він 

дозволяє на практиці реалізувати ряд важливих теоретичних положень 

концепції екологічного виховання, відкриває нові можливості у 

програмуванні виховного процесу, впровадженні STEAM-освіти. 

Педагогічна цінність методу проєктів полягає в тому, що він, бувши 

методом практичної цілеспрямованої дії, відкриває можливості 

формування особистого життєвого досвіду дитини у взаємодії з довкіллям. 

Метод сприяє актуалізації знань, умінь, навичок дитини, їх 

практичному використанню у взаємодії з довкіллям, стимулює потреби 

дитини в самореалізації, самовираженні, у творчій особистісно-значущій 

діяльності; дозволяє поєднувати в педагогічному процесі колективне та 

індивідуальне, це технологія, яка забезпечує розвиток особистості дитини, 

дозволяє вести дитину сходинками розвитку — від проєкту до проєкту.  

• формування навичок дослідницької діяльності 

під час навчання в гуртках; 

• активне використання в освітньому процесі 

розвивальних ігор. 

Для вихованців 9 - 11 
років 

• формування критичного мислення;  

• активне використання мультимедійного 
обладнання, мобільних телефонів, 
інтерактивних ігор.  

Для вихованців віком 
12-14 років 

• підготовка учнівської молоді до професійного 
самовизначення й подальшого успішного 
кар’єрного розвитку;  

• активне залучення до розроблення й реалізації 
практико-орієнтованих  дослідницьких 
проєктів із презентацією їх результатів на 
платформах. 

Для вихованців віком 
15-17 років 



Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає 

підготовку фахівців нової генерації, здатних до сучасних умов соціальної 

мобільності, засвоєння передових технологій. 

Технології медіаосвіти повинні мати у своєму інструментарії такі 

методи, які будуть спрямовані на вироблення  у вихованців певних 

способів діяльності, що дозволятимуть їм приймати виважені рішення, 

критично оцінювати та аналізувати отриману інформацію, придумувати 

різні способи вирішення завдань на основі спільних рішень в групі, брати 

участь в дискусії для вироблення спільних узагальнень. Такі технології 

навчання є компетентнісно орієнтованими. Одна з них – електронне 

навчання на основі мобільних засобів комунікації. Мобільне навчання це 

використання мобільної технології в навчальному процесі. Мобільні 

технології – це широкий спектр цифрових і повністю портативних 

мобільних пристроїв (смартфонів, планшетних комп’ютерів, електронних 

книг тощо), що дозволяє здійснювати операції з отримання, обробки та 

поширення інформації.[25]. 

Сучасний педагог в сучасних умовах відкритого доступу до мережі 

Інтернету має можливості знайти багато цікавих технологій які 

допоможуть провести заняття цікаво та креативно. Зараз в бурхливий час 

інформаційних технологій важливо залишатися «конкурентно - 

спроможним» педагогом, який повинен грамотно вміти поєднувати ІКТ, 

можливості смартфонів з найголовнішим, з природою. 

Педагоги СЮН вчаться використовувати та застосовувати ефективно 

у процесі навчання гаджети тощо. В інтернеті можливо знайти багато 

цікавих ідей для роботи гуртка з використанням ІКТ. Так, новітні 

технології дають можливість покращити процес навчання, якщо їх вміти 

ефективно використовувати. Так, наприклад, керівник гуртка Глуховецька 

В.В. активно впроваджує різноманітні мобільні додатки в освітній процес. 

На її думку, любов до природи починається з вивчення ботаніки. 

Використання мобільного додатку PlantNet допомагає на заняттях гуртка 



розкрити всі таємниці рослинного світу. Ця програма завантажується 

безкоштовно на смартфон з Play Market/App Store та використовує розумні 

навчальні алгоритми для розпізнавання рослин за фото, як завантаженими 

на смартфон, так і зробленими безпосередньо в полі, лісі.  

Так, за допомогою камери смартфона фотографується рослина 

(квіти, листки) і вже через деякий час отримуються пропозиції щодо назв 

рослин. Цей додаток ефективно використовують діти під час екскурсій на 

природі, індивідуальних дослідницьких завдань. 

Мобільний додаток має як значні переваги, так і недоліки. Недоліки 

полягають у невідповідності та помилках у визначенні рослин. Хоча  слід 

зауважити, що точність визначення належності до таксонів надвидового 

рангу (родини, роду) близько 90%. Та ще одна з умов це наявність 

мобільного інтернету. 

Так, на занятті гуртка «Юні квітникарі» за допомогою програми під 

час екскурсії з теми «Первоцвіти» юннати отримали одне із завдань:  

Завдання. Протягом 15-20 хвилин визначити, які рослини ростуть на 

даній території. Якщо рослина невідома вам, скористайтесь мобільним 

додатком PlantNet. Зробіть морфологічний опис однієї із рослин. Визначте 

способи розмноження. 

Діти всі з задоволенням виконували отримане завдання. 

За результатами екскурсії дітям запропонували скласти кросворд з 

теми «Первоцвіти». 

Тут на допомогу прийде сервіс: http://cross.highcat.org тому, що 

кросворди це зручна форма активізації пізнавальної діяльності дітей, їх 

мислення. 

Слово «кросворд» походить з англійської мови (cross-word) – задача-

гра, в якій фігури з перехресними рядами клітин потрібно заповнити 

літерами, щоб по горизонталі та вертикалі виходив ряд певних слів. 

Традиційно, складання кросвордів здійснюється «в ручну», що займає 

багато часу.  

http://cross.highcat.org/


Сучасні інформаційні технології допомагають у створенні 

кросвордів, дозволяють полегшити цей процес зацікавити дітей і педагогів. 

Ця програма проста у використанні, швидко та автоматично створює 

кросворди. 

Використання кросвордів ефективне під час запам’ятовування 

термінів і визначень, самостійної роботи дітей, як спосіб закріплення 

матеріалу та узагальнення знань в ігровій формі. Юннатам допоміг цей 

сервіс у підготовці до Всеукраїнського конкурсу «День рослин». 

Спочатку діти обирають тему на яку будуть складати кросворди. 

Потім ключові слова та складають запитання до цих слів. У процесі 

підготовки кросворду дітям необхідно ретельно опрацювати теоретичний і 

практичний матеріал, звернутись не тільки до підручників, а й до 

додаткової літератури. В кінці все обробляють в сервісі 

http://cross.highcat.org. Потім стягують пустий та заповнений кросворд у 

форматі Word. Після чого отримують кросворд із ключовими словами. Ще 

потрібно дописати запитання до кожного слова по вертикалі та 

горизонталі. У ході такого опрацювання і відбору матеріалу діти, без 

сумніву, більш глибоко засвоюють додаткову інформацію.  

Існує дуже багато цікавих сучасних освітніх технологій і засобів 

навчання. Одним ще з таких сервісів, які використовують педагоги СЮН 

на заняттях, є LearningApps. 

LearningApps є додатком Web 2.0 для підтримки навчання та процесу 

викладання за допомогою інтерактивних модулів. На сервісі представлено 

багато інтерактивних вправ, які були розроблені для різноманітних форм 

освітнього процесу. За допомогою сервісу можна створювати різноманітні 

інтерактивні вправи з різних предметних дисциплін застосовуючи його як 

на уроках, так і в гуртковій роботі. Є україномовна версія сайту, для цього 

необхідно обрати необхідний прапорець у правому верхньому куті. Для 

роботи на сайті реєструємось, створюємо свій аккаунт. Усі вправи для 

зручності поділено на категорії. Виконуючи дані вправи, діти перевіряють 

http://cross.highcat.org/


і закріплюють свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню 

їх пізнавального інтересу. 

Значною перевагою даного сервісу є можливість інтеграції завдань у 

системі дистанційного навчання. Сервіс LearningАpps надає можливість 

отримання коду, за допомогою якого інтерактивні завдання педагог має 

можливість розмістити на сторінках сайту або блогу. 

Кожен із ресурсів можна використати на своєму занятті, змінити під 

власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль. 

Отже, інформаційні технології входять в життя людей досить 

стрімко. Кожна дитина має мобільний телефон, тому одним із завдань 

такого мобільного навчання є впровадження відповідних мобільних 

додатків, що допоможуть підвищити інтерес до навчання, а також 

сприятимуть підвищенню рівня освіти. 

При цьому важливим завданням є не заміна інформаційно-

комунікаційними технологіями основного виду освітньої діяльності, а 

включення їх в загальну систему освітнього процесу.  

Поєднання мобільного навчання разом із традиційними методами 

навчання, а саме  донесення до гуртківців нової інформації із 

застосуванням мобільних пристроїв та інтеграція мобільного навчання з 

іншими компетентнісно орієнтованими технологіями, дають в сумі 

максимальний ефект. 

Один з провідних трендів сучасної  освіти є діджиталізація 

освітнього процесу, трансформація освіти під впливом цифрових 

технологій. З часом, нас очікує повна діджиталізація освіти, яка станом на 

зараз є цифровою тільки на 2% у світовому масштабі. Навчання 

відбуватиметься через додатки та платформи, а штучний інтелект і 

віртуальна реальність відкриють нові можливості для освіти. 

В рамках розвитку реформи НУШ кожен здобувач сучасної освіти 

повинен мати необхідні компетенції ХХІ століття – сформовану 

інформаційно-цифрову компетентність. 



Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а 

водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в навчанні, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні. 

Інформаційна компетентність – це уміння за допомогою технічних 

засобів та інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати та 

добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати. 

Цифрова компетентність – це здатність вміти використовувати 

цифрові медіа й ІКТ, розуміти та критично оцінювати різні аспекти 

цифрових медіа і медіа контенту, а також уміти ефективно комунікувати у 

різноманітних контекстах. 

У результаті формування інформаційно-цифрової компетентності під 

час освітньої діяльності та в позаурочний час, учні удосконалюють вміння: 

використовувати різні джерела інформації, користуватися новими 

інформаційними технологіями, переробляти інформацію, критично 

аналізувати, систематизувати, порівнювати  та самостійно опрацьовувати 

інформацію. 

Одним з прикладів формування інформаційно-цифрової 

компетентності є розробка QR- квесту. 

 

     
 

На СЮН активно впроваджується діджиталізація освіти через 

формування інформаційно-цифрової компетентності, як важливої 

складової розвитку інноваційної особистості. 

Керівники гуртків Покотилівської СЮН, щоб використовувати 

сучасні технології: техніку в цілому, а також технології викладання, 



донесення навчального матеріалу, докладають певних зусиль. Вони разом з 

вихованцями тримаються «на хвилі» інновацій і технологій. 

 

Розвиток критичного, креативного та логічного мислення - через 

науково-дослідну  роботу вихованців 

 

Велике значення для формування екологічно – компетентної 

особистості має науково-дослідна робота. 

Науково-дослідна  робота вихованців — це системна навчальна та 

позанавчальна діяльність гуртківців теоретичного та прикладного 

напрямків у галузі науки, яка за формою і змістом відповідає творчому 

рівню навчальних досягнень. Розвитку критичного, креативного та 

логічного мислення вихованців. Але це все можливо лише за умови 

створення удосконаленої системи науково-дослідної діяльності як 

окремого педагога, так і закладу в цілому. 

Основні форми залучення вихованців Покотилівської СЮН до 

пошукової та науково-дослідної діяльності представлені на рис. 



 
 

Молодші юннати Покотилівської СЮН починають свою 

дослідницьку роботу з участі у Всеукраїнському конкурсі «Юний 

дослідник». Приклади тем над якими юннати працювали останні роки: 

 «Дослідження екологічного стану ґрунтів в сел.Покотилівка 

методом біоіндикації»; 

 «Визначення вмісту нітратів у рослинних об’єктах»; 

 «Дослідження екологічного стану атмосферного повітря в 

сел.Покотилівка методом ліхеноіндикації»; 

 «Дослідження кліматичних умов в сел. Покотилівка методом 

дендрокліматології»; 

 «Дослідження якості молока різних торгових марок»; 

 «Споживчий аналіз шоколаду різних торгових марок»; 

 «Такі корисні черв’яки»; 

 «Люби та знай свій рідний край»; 

 «Дослідження безпечних способів боротьби з білокрилкою»; 

Оновні форми залучення вихованців до 
пошукової  та науково-дослідницької діяльності 

Науково-практичні конференції, семінари, 
наукові лекції, конкурси-виставки пошукових та 
дослідницьких робіт  

Участь в роботі МАН України, творчих 
лабораторіях 

Індивідуальна та групова робота вихованців 
над пошуковими та науково-дослідницькими 
проектами 

Навчальні екскурсії, дослідницькі маршрути 

Робота в канікулярний час табору «Юннат 

Самоосвітня діяльність 



 «Вплив зелених смуг на стан повітря сел.Покотилівка»; 

 «Лісозахисна роль мурашок на території ботанічної пам’ятки    

природи «Просіки»»; 

 «Вивчення зимової орнітофауни в сел.Покотилівка». 

Пріоритетним напрямом роботи педагогів залишається залучення та 

підготовка старших юннатів до участі у конкурсі-захисту науково-

дослідних робіт учнів-

членів МАН.  

 

 

Юннатами було розроблено наукові проєкти для участі у роботі 

МАН за темами: 

 «Дослідження екологічного стану лісового озера в селищі 

Покотилівка»; 

 «Сучасний екологічний стан лісового озера в сел. Покотилівка. 

Перспективи створення гідрологічного заказника «Лісове озеро»»; 

 «Дослідження впливу якості питної води на стан здоров’я 

мешканців міста Південне»; 

 «Дослідження сучасного екологічного стану гідрологічного 

заказника «Крюківський»»; 

 «Дослідження антропогенного впливу на сучасний стан 

лісового озера в сел.Покотилівка Харківського району Харківської 

області»; 

 «Дослідження дії енергетичних напоїв на живі організми»; 

 «Оцінка токсичності поверхневих водойм на прикладі 

Карачівського та Бабаївського ставків Харківської області»; 

 «Вивчення біорізноманіття флори Бабаївського лісництва»; 



 «Дослідження вмісту нітратів в рослинних об’єктах»; 

 «Дослідження забруднення водойми нафтою та 

нафтопродуктами»; 

 «Вплив забрудненості атмосфери на ступінь пошкодження 

дуба черешчатого лускокрилими листогризучими шкідниками». 

На Покотилівській станції юних натуралістів організована система 

індивідуальної та групової роботи з вихованцями над пошуковими та 

науково-дослідними роботами. 

Гуртківці середнього і старшого віку («Юні охоронці природи», 

«Юні квітникарі» «Юні лісівники») під керівництвом Зорі Г.С., 

Глуховецької В.В. та Веріженко Н.О. займаються експериментально-

пошуковою та дослідницькою роботою на екологічній стежці. 

Добираються завдання, наприклад, з вивчення видового складу 

дикорослих кормових трав на луках; видового складу і розповсюдженості 

шкідників, переносників збудників захворювань рослин, тварин; виявлення 

місцевих джерел забруднення атмосфери, водоймищ, ґрунту, лісу; 

вивчення рекреаційного використання лісу, луку; стану місцевих пам’яток 

природи, мікрозаказників; режиму й системи охорони місцевої природи 

тощо. Урешті — решт досягаються позитивні результати: учні 

усвідомлюють, що екосистеми не повинні зазнавати негативних змін під 

впливом прямої чи опосередкованої діяльності людини, що підлягають 

контролю, який сприятиме збереженню їх рівноваги; набувають навичок 

науково-дослідної роботи. 

На підставі складених угод з біологічним та хімічним факультетами 

ХНУ ім. В.Н.Каразіна та природничим факультетом ХНПУ Г.С.Сковороди 

педагоги СЮН, тісно співпрацюючи з науковцями, проводять практичні та 

лабораторні заняття з юннатами на базі лабораторій ВНЗ, працюючи над 

темами дослідів.  

Наприклад, під керівництвом науковців Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди проводяться дослідження за 



сільськогосподарськими рослинами у відкритому та закритому ґрунті, 

догляду за декоративними рослинами.  

На лабораторній базі біологічного факультету Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна проводяться наукові та 

навчальні дослідження гуртківців. Співробітники біологічного факультету 

традиційно організовують наукові міні-пікніки на святі «День юного  

натураліста», де цікаво та доступно для кожної дитини проводять досліди 

та експерименти. Для старших вихованців  наукові співробітники 

проводять наукові екскурсії  на екологічній стежці по вивченню флори та 

фауни рідного краю.  

Щорічно, Пінський О.О., доцент Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди проводить зустрічі з 

керівниками гуртків, надає їм консультації щодо організації роботи з 

обдарованими та талановитими вихованцями, постановки дослідів.  

Важливе завдання закладу позашкільної освіти – допомогти дітям 

зробити правильний вибір майбутньої професії. Тому, в межах 

щосеместрових зустрічей з гуртківцями та учнями старших класів 

Покотилівського ліцею доцентом Пінським О.О. проводяться лекції 

«Новини біологічної науки» та профорієнтаційні бесіди, які щорічно дають 

позитивні результати, частина випускників стають абітурієнтами, а потім і 

студентами ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Розвиток суспільства характеризується дуже швидкими й 

глибинними темпами змін. Усі зміни, які вносять щось нове в ту чи іншу 

галузь народного господарства, заведено називати новітніми або 

інноваційними. Отже, інноваціями, у найширшому значенні, розуміють 

нові ідеї, процеси, засоби та отримані з їх допомогою результати в будь-

якій сфері діяльності. 

Педагогами СЮН ведеться активний пошук таких форм і методів, які 

б відповідали міжпредметному характеру екологічної освіти, вирішенню 

завдань, спрямованих на виховання екологічної культури вихованців, як 



внутрішньої властивості особистості, що поєднує в собі знання, 

переконання, практичні навички. Практичними методами вважається 

складання проєктів,  самостійність у розв'язанні екологічних проблем в 

процесі дослідницької роботи юннатів, тощо. Самостійність вибору 

юннатами дослідницької роботи необхідно розглядати, як важливий 

фактор формування елементів екологічної культури та, у першу чергу, як 

засіб переходу емоційного і теоретичного ставлення  дітей до 

навколишнього середовища в практичне. Тобто, дослідницька робота 

юннатів з екології в умовах закладу позашкільної освіти повинна бути 

суспільно-корисною, приносити користь не лише самим дітям, а в першу 

чергу природі. При цьому необхідно створити педагогічні умови, за яких 

дослідницька діяльність юннатів була б їм посильною, цікавою та 

значущою і при цьому дала змогу проявити творчі можливості та 

ініціативу кожного вихованця. 

Вивчення педагогічної літератури та практики роботи закладів 

позашкільної освіти свідчить про те, що навчання юннатів вмінню 

самостійно організовувати дослідницьку роботу, а головне – умінню 

аналізувати її результати, не приділяється відповідної уваги. 

Таким чином, постало завдання, як сформувати у юннатів відповідні 

уміння та навички роботи, необхідні на певних етапах проведення досліду. 

З метою реалізації завдання розроблена схема одного з підходів щодо 

вирішення проблемних ситуацій в процесі проведення юннатами 

дослідницької роботи, перевага якої полягає у можливості чітко виявляти 

функції окремих етапів дослідницької діяльності вихованців і є важливим 

засобом одержання висновків з аналізу фактичної інформації. При цьому 

важливо, щоб діти навчились досить впевнено оперувати  біологічною та 

цифровою інформацією, лише в цьому разі можливий справжній аналіз 

одержаних результатів. Тобто перевірка гіпотези відбувається успішно 

лише за умови, коли педагог обирає методи найбільш придатні для 

опрацювання даних, в тому числі й статистичних. Статистичні методи, які 



використовуються, повинні бути досить простими та відповідати віковим 

можливостям учнів. 

Таким чином, інтелектуальний розвиток дитини та формування її 

світогляду можливий завдяки динамічному процесу взаємодії з 

навколишнім середовищем. Зіткнувшись з новим пізнавальним завданням, 

підліток повинен подолати розрив між його сьогоднішнім рівнем 

інтелектуальної діяльності та тими вимогами, що виникають в процесі 

вирішення цього завдання. І чим раніше він буде залучений до різнобічної 

дослідницької роботи та безпосередньої природоохоронної діяльності, тим 

швидше цей процес відбудеться. 

 

Оновлення виховного процесу через освоєння нових форм і 

методів роботи  

 

Серед основних завдань позашкільної освіти —  є “організація 

дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм….”(стаття 8 

Закону “Про позашкільну освіту”). Оновлення виховного процесу 

передбачає освоєння нових форм і методів, що відповідають інтересам і 

потребам дітей. 

На СЮН започатковано низку ініціатив, орієнтованих на поширення 

STEM-освіти. 

Геокешинг «GeoTrek» - квест із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій. Суть гри полягає 

в тому, що учасники 

розбиваються на 

невеликі команди, які за 

допомогою GPS-навігації 

відправляються на 

пошуки спеціально підготовлених схованок. Причому 



кожна схованка має не тільки свої координати, а й докладний опис 

місцевості та  пам’ятки, фотографії. 

 

Командоутворююча гра – ефективний захід природоохоронної 

діяльності 

 

Однією з інноваційних форм природоохоронної роботи педагогів 

Покотилівської СЮН є використання метода командоутворення на 

прикладі екологічного тімбилдінгу.  

Тімбилдінг (TEAM BUILDING) - основа ефективного розвитку 

колективу. За сучасними історіями успіху в науці, в спорті, в політиці 

завжди виявляється відмінна робота команди — людей, які натхненно та 

пристрасно працювали разом для втілення однієї мети. Не має значення в 

якому напрямі працює гурток, яке завдання чи проект виконує. Секрет 

успішної командної роботи в простих речах — довіра, наполеглива праця, 

вдячність, гнучкість, творчість та почуття захопленості. Усе це підвищує 

фокусування на меті, що має бути загальною для команди та примножує 

шанси на успішне її досягнення. Командними гравцями не народжуються, 

ними стають. Потрібно просто робити свою роботу добре і роботи її разом. 

Кожного дня. Робота в команді – це уміння, звичка, манера поведінки, яка 

створюється багаторазовим повторенням та закріплюється регулярним 

контролем. Примусити дітей до співпраці неможливо. Вони можуть 

приходити на гурток, але якщо вони не будуть зацікавлені в спільній 

справі та на емоційному рівні «не включаться» - діла не буде. Командний 

дух не формується лише на заняттях гуртка. Один з ефективних 

інструментів – є тімбилдінг, тренінг командоутворення. Ця інтерактивна 

гра є дійсно корисною і потрібною діяльністю,  дозволяє дізнатися щось 

нове, розвинути кругозір, побувати в нових цікавих місцях та ін.. Основні 

можливості гри  представлені на рис.. 

 



 
 

Рис. Основні можливості гри  тімбилдінг 

 

Отже, можна прийти до висновку, що тімбилдінг є не просто 

методом згуртування колективу, а й виконує дуже важливу навчальну 

функцію, а саме навчання роботі в команді. Ефективну команду можна 

охарактеризувати не тільки загальноприйнятими критеріями ефективності 

будь-якої організаційної структури, але й специфічними рисами – 

націленість усієї команди на кінцевий результат, ініціатива й творчий 

підхід до розв'язку завдань. 

Це дуже важливо для кожного гуртка. Даний метод дозволяє дати 

розуміння про важливість роботи всіх, що якщо гуртківець не належно 

ставиться до своїх обов'язків, то страждає вся команда.  

Організація і проведення екологічних програм тімбилдінгу або Green 

Team Building – одне з ефективних заходів природоохоронної роботи. 

Розробка екотімбилдінгу «День Землі» представлена в додатку Ц.  

Згуртування команди в ході подібних заходів відбувається на тлі 

практичної спільної діяльності, пов'язаної з проведенням екологічних 

акцій або з вивченням, поглибленим знайомством з природою та 

екологічними проблемами рідного краю. Учасники екотімбилдінгу спільно 

виконують комунікативні, креативні, інженерні та господарські завдання.  

Тімбилдінг дає можливість: 

Працювати на 
згуртування: пройти 
послідовно усі етапи 

формування команди. В 
програмі ігри доноситься 

ідея переваги роботи в 
команді й фінал залежить 
від того, що являє собою 
кожен член команди і як 
він може взаємодіяти з 

іншими; 

Очистити команду від 
між особової напруги – 

коли вихованці 
зустрічаються, коли вони 
дивляться один одному в 

очі – тоді трапляється 
головне: діти починають 

бачити, слухати один 
одного і … 

домовляються; 

Відпочити, ефективно та 
колективно: проходить 

накопичена напруга, діти 
заряджаються новими 
яскравими емоціями; 

отримують чудове 
відчуття, що йдуть 
однією дорогою з 

однодумцями; 

Вивести колектив з його 
звичного простору і дати 
можливість змінити кут 

зору. Не тільки побачити 
себе більше, але і дати 

іншим можливість 
розширити уявлення про 
себе. Просто взяти та й 

здивувати всіх, показати 
себе з несподіваного 

боку.  



 

Інформаційна та медійна діяльність 

 

Перед сучасною системою освіти постає актуальна проблема 

створення умов адаптації дітей у соціумі, позитивного саморозвитку 

особистості з використанням засобів масової комунікації та медіа 

педагогіки. Все це дозволяє формувати в учнів уміння орієнтації в 

інформаційному полі для протистояння маніпуляціям свідомістю. 

Медіаосвіта розвиває навички критичного мислення учнів, дає необхідні 

засоби для формування медіакомпетентностей учнівської молоді. З огляду 

на це, першочерговим завданням учителя є відкриття позитивних сторін 

медіа, навчання особистості осмисленому споживанню медіаінформації.  

У «Резолюції щодо медіаграмотності у цифровому світі» 

Європейського парламенту подаються практичні рекомендації для 

національних освітніх систем. Зокрема, у п.18 йдеться про те, що 

«медіаосвіта повинна стати компонентом формальної освіти, доступним 

усім дітям, повинна стати невід’ємною частиною навчальної програми на 

всіх етапах шкільного навчання», а п. 19 рекомендує «включити 

медіаграмотність як базову компетенцію до Європейської програми освіти 

протягом життя». 

Медіаграмотність можна назвати сучасною 

потребою інформаційного суспільства, адже зараз головною цінністю 

стала інформація, її продукують майже усі користувачі медійного 

простору. Контенту стало так багато, що діти не встигають його 

аналізувати. Серед великої кількості відомостей часто трапляються 

неправдиві новини, маніпуляції та пропаганда. Новітня навичка вихованців 

– медіаграмотність, покликана до того, щоб навчити їх відрізняти. 

В основі медіаграмотності перебуває модель, яка заохочує дітей 

замислюватися над тим, що вони дивляться, бачать, читають. Завдання 

медіаграмотності полягає у трансформації медіаспоживання в активний та 



критичний процес, допомагаючи дітям краще усвідомити потенційну 

маніпуляцію, а також допомогти зрозуміти роль мас-медіа і ЗМІ у 

формуванні дитячої думки. 

Споживачі інформації у медіа та соціальних мережах, які водночас є 

і її творцями, повинні почати критичніше ставитися до повідомлень у ЗМІ, 

не вірити усьому, що опубліковано, перевіряти інформацію у кількох 

джерелах, щоб уникнути поширення фейків, тобто неправдивих новин. 

Медіаграмотна дитина, не просто пливе за інформаційною течією, а 

критично сприймає цей потік. Вона  повинна навчатися вибирати якісний 

контент зі ЗМІ, давати йому аргументовану оцінку, вміти порівнювати, 

добирати необхідні ресурси, управляти своїм спілкуванням із медіа, 

розвивати медіа творчість. Тому завданням педагогів є розвиток у 

вихованців гуртків особистісної медіакультури й забезпечення їхньої 

підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним 

середовищем. До впровадження різноманітних медіаосвітніх інновацій 

готові й педагоги СЮН, й вихованці.  

Двома найважливішими функціями засобів масової інформації є 

інформаційна – отримання і розповсюдження відомостей про 

найважливіші для громадян події, та освітня – донесення до громадян 

знань, що дозволяє їм орієнтуватися у суперечливому потоці інформації.  

Ці функції є особливо важливими при подачі інформації щодо 

забруднення навколишнього середовища тощо. Об’єктивна подача такого 

роду інформації в Україні ускладнюється через недостатню освіченість 

представників засобів масової інформації, які спеціалізуються в 

екологічній журналістиці.  Тому вихованці СЮН під керівництвом своїх 

педагогів проводять активну просвітницьку діяльність серед населення 

Харківського району. 

Розвиток Інтернет - технологій відкрив перед навчальними 

закладами новий рівень можливостей виходу на відкритий інформаційний 

простір і створення свого іміджу. Цьому якнайкраще сприяє веб-сайт.  



Покотилівська станція юних натуралістів веде активну роботу з 

висвітлення своєї освітньої інноваційної діяльності. Сайт закладу 

відповідає  вимогам і на ньому своєчасно розміщується інформація про 

діяльність закладу.  

Персональний сайт закладу позашкільної освіти є одним із 

найважливіших елементів освітньо-виховного процесу, інструментом 

підвищення якості освіти, засобом формування інформаційно-

комунікативної культури учасників освітнього і виховного процесів. 

Офіційний сайт Покотилівської СЮН можна знайти за посиланням: 

http://pok-sun.blogspot.com/. 

Оскільки сучасні діти все менше звертаються за інформацією до 

книг, а намагаються її отримати з Інтернету, то перед педагогами СЮН 

постало завдання використання інтернет-простору для зацікавлення 

вихованців. Так, заступник директора з НВР Шевченко В.А. зазначила, що 

взаємообмін інформацією між педагогами та вихованцями відбувається 

через створені сторінки в соціальних мережах Facebook (@PokotSUN) та 

Instagram  (pok_sun). Не тільки педагоги розміщують на сторінках 

інформацію про заходи, а і юннати мають можливість висловити свої 

думки щодо організації цих заходів, поділитися власноруч створеними 

відео (http://pok-sun.blogspot.com/p/blog-page_2.html) та онлайн-листівками 

(https://pok-sun.blogspot.com/p/onlain.html), що дає можливість залучити до 

різноманітних заходів більшу кількість людей і сприяє розвитку агітаційно 

-пропагандиської роботи серед місцевих жителів та залучення однодумців. 

Наприклад, в умовах карантину, природоохоронна акція «Первоцвіт» 

проходила в онлайн-режимі, педагоги Зоря Г.С. та Шевченко В.А. разом з 

вихованцями розробили онлайн-листівки на захист первоцвітів, які 

розповсюдили через мережу інтернет. Діти із задоволенням створюють 

власну медіапродукцію. 

Взаємовідносини із ЗМІ – необхідна умова створення іміджу закладу 

позашкільної освіти. Життя та досягнення Покотилівської станції юннатів 

http://pok-sun.blogspot.com/
http://pok-sun.blogspot.com/p/blog-page_2.html
https://pok-sun.blogspot.com/p/onlain.html


своєчасно висвітлюється на шпателях районної газети «Трибуна 

трудящих». 

 

Учнівське самоврядування -  універсальна форма активності 

учнів 

 

Лідерами не народжуються, ними стають! Для виховання лідерських 

якостей гуртківців СЮН створений дитячий орган самоврядування, а саме  

Дитячий Екологічний Парламент. 

Дитячий екологічний парламент Покотилівської СЮН це 

добровільне об’єднання вихованців, діяльність якого направлена на 

вивчення збереження та відновлення природи рідного краю, проведення 

природоохоронних операцій, заходів тощо. Саме через самоврядування 

юннати вчаться жити разом, набувати комунікативних і організаторських 

здібностей, залучаються до громадської діяльності.  

Велику увагу члени ДЕП приділяють захисту природоохоронних 

територій, пропаганді серед місцевого населення любові до рідного краю. 

Дитячий екологічний парламент Покотилівської СЮН створений у 

2016 році відповідно до положення НЕНЦу. Має свій статут, емблему та 

девіз. Діяльність ДЕПу СЮН, а саме приклади плану роботи, протоколу 

зборів ДЕПу, плани заходів на I та II семестри. 

У своїй діяльності Дитячий екологічний парламент керується 

Конституцією України, законами України та постановами Верховної ради, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України. ДЕП пропагує 

дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на 

принципах взаємоповаги та незалежності; співпрацює з педагогами та 

батьками. 

Склад дитячого екологічного парламенту Покотилівської СЮН 

формується на початку кожного навчального року. Голову обирають 

таємним голосуванням усі юннати, а заступника обирає голова.  

Комісія з 

дисципліни та 

порядку 



Члени парламенту проводять активну еколого-краєзнавчу роботу за 

різними напрямами. 

 

Форми взаємодії з батьками 

 

Педагогічний колектив СЮН тісно працює із батьківським 

колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації 

та розвитку вихованців. В.О.Сухомлинський писав: «У наші дні немає 

важливішого у сфері виховання завдання, ніж навчити батька й матір 

виховувати своїх дітей». 

Більшість батьків зараз стурбовані розв’язанням економічних 

проблем своїх родин, тому мало часу залишається на виховання дітей. Це 

обумовлює потреби у взаємодії батьків, вчителів і педагогічного колективу 

позашкільного закладу. Саме співпраця сприяє вихованню дитини духовно 

багатої, гармонійно-розвиненої, творчої, гуманної. Завдання педагогічного 

колективу СЮН створити у батьків правильне уявлення про заклад 

позашкільної освіти, захопити їх діяльністю гуртка. 

Щоб робота з батьками була ефективна важливо правильно 

підібрати форми та методи роботи з сучасними батьками. Педагогами та 

адміністрацією СЮН використовувалися різні форми й методи роботи з 

батьками, які представленні на рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми роботи з батьками на СЮН 



 
Рис. Форми роботи з батьками на СЮН 

За багато років праці на станції юннатів створився колектив 

однодумців. Так батьки юннатів залучаються до участі у виховних заходах 

та святах: «День юного натураліста», «Посвята в юннати», «День зустрічі 

птахів», проведенні творчих зустрічей, конференцій: шкільна дитяча 

конференція «Доля дарувала Бабаям Сковороду», екскурсій та походів 

місцевістю та за межі селища: по екологічній стежці, до джерела імені 

Г.С.Сковороди, до археологічної пам’ятки природи місцевого значення 

Донецьке городище, до Екопарка Фельдмана.  

Педагог Шевченко В. А. відвідує сім’ї гуртківців пільгових категорій 

та вихованців, що потребують підвищеної педагогічної уваги, надає їм 

консультативну допомогу. Керівники гуртків Веріженко Н.О., Зоря Г.С., 

Глуховецька В.В., Осокіна В.А., Шульга Л.Є. тісно співпрацюють з 

вчителями, класними керівниками юннатів, виявляючи дитячі здібності, 

нахили, шляхи і умови ефективного управління їх професійним 

самовизначенням, формуючи згідно з ними ключові компетентності 

професій біологічного та сільськогосподарського профілю. Керівники 

гуртків на батьківських зборах та класних годинах в закладах загальної 

середньої освіти району, де працюють гуртки, в яких навчаються 



вихованці, доповідають про роботу гуртків та досягнення юннатів. 

Батьки-активісти залюбки відвідують гуртки разом зі своїми дітьми 

долучаючись до роботи в оранжереї. Батьки вихованців гуртку «Юні 

охоронці природи» беруть активну участь в різноманітних екскурсіях по 

рідному краю. 

Всі мешканці селища Покотилівка так або і наче допомагають 

закладу. Хтось поповнює кормову базу для тварин, хтось бере участь у 

доброустрої території закладу. 

Результат такої співпраці – творча атмосфера в колективі, позитивна 

мотивація для вихованців. 

 
 

ВИСНОВКИ 

 

Системна робота - запорука успіху! Успішний розвиток еколого-

краєзнавчої діяльності Покотилівської станції юних натуралістів 

неможливий без злагодженої роботи колективу. Успішність в роботі 

визначена єдиним «духом» станції юннатів та доброзичливим 

мікрокліматом. Взаємодопомога - підтримка - повага - діяльність - важливі 

критерії в роботі адміністрації - педагогічних кадрів – вихованців - батьків. 

Завдяки системній роботі в усіх напрямках діяльності позашкільний заклад 

досягає високих результатів.   

Сучасна позашкільна освіта потребує постійних змін. Те, що 

працювало вчора, не буде працювати завтра. Тому завжди потрібно 

тримати руку на пульсі. І це, безумовно вдається Покотилівській станції 

юних натуралістів.  

Кожна діяльність має свої тенденції і тренди. Еколого-краєзнавча 

діяльність не є винятком. У світі, де змінюється демографія і суспільні 

звичаї, а нові технології з'являються майже щодня, - улюблені концепції 

швидко заміщуються новими прогресивними напрямками, трендами.  



Головні тренди еколого-краєзнавчої діяльності Покотилівської 

СЮН представленні на рис.: 

 
Рис. Головні тренди еколого-краєзнавчої діяльності СЮН 

Колектив Покотилівської станції юних натуралістів сповнений 

творчих планів і бажає  передати свій позитивний педагогічний досвід 

своїм колегам з інших освітніх закладів по удосконаленню еколого-

краєзнавчої роботи з вихованцями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИХОВАНЦІВ ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 

 

Остапчук Світлана Юріївна, вчитель біології Опорного навчального 

закладу «Левківська загальноосвітня школи І – ІІІ ступенів,  вчитель-

методист 

 

Час, що наближається, – це епоха 

Інтелектуального працівника, який, крім формальної освіти, володіє ще й практичним 

застосуванням знань та навичками неперервного навчання». 

Петер Дракер 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Світ навколо нас, зміни, що 

відбуваються в суспільстві, є причиною безупинного впровадження 

інновацій у системі освіти, які, своєю чергою, впливають на суспільний 

розвиток. Щораз очевиднішим стає той факт, що від доброї освіти 

залежить не тільки доля окремої особи, а й доля усього суспільства.  

Необхідною умовою на сьогодні є перехід від  консервативного 

навчання до такого, яке впорається з викликами ХХІ століття і поведе 

суспільство до змін, оновлення. Тому освіта не є мистецтвом ради 

мистецтва – вона повинна відповідати суспільному очікуванню: вчимо для 

чогось, з якоюсь метою.  

 Державний стандарт базової середньої освіти акцентує увагу не 

стільки на змісті освіти, скільки на основних підходах до навчання: 

компетентністному, діяльнісному й особистісно-орієнтованому. 

Компетентнісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на 

досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключові та  

предметні компетентності. 

Базується Новий Державний стандарт  на важливому документі – 

Рекомендаціях Європарламенту і Ради Європи «Ключові компетентності 



для навчання впродовж життя" (Європейські орієнтири). У цьому 

документі особливо підкреслюється важливість та доцільність навчання, 

його пристосованість до умов світу, що динамічно змінюється. Для 

кожного громадянина навчання впродовж життя стає необхідністю. Ми 

повинні навчатись не тільки для того, щоб самореалізуватись, а й для того, 

щоб успішно реалізувати свої вміння на ринку праці. 

Європарламент виділив вісім ключових компетентностей: 

- знання рідної мови; 

- знання іноземної мови; 

- математичні компетентності; 

- інформаційно-комунікаційні компетентності; 

- уміння вчитися; 

- соціальні та громадянські компетентності; 

- ініціативність та підприємливість; 

- культурна обізнаність та здатність до експресії.  

Мета  дослідження:  вивчення можливості формування 

підприємницької компетентності здобувачів позашкільної освіти на 

заняттях гуртків еколого-натуралістичного профілю. 

Об’єкт дослідження: підприємницька компетентність як одна з 

ключових компетентностей.  

Завдання дослідження: 

- вивчення стану досліджуваної проблеми в сучасній теорії і 

практиці; 

- визначення дієвих методів і форм навчання для розвитку 

підприємницької компетентності; 

- використання обраних методів на практиці; 

- розробка рекомендацій керівникам гуртків. 

Дослідження проводилось протягом 2018-2020 років на заняттях 

гуртків «Основи біології» та «Юні лісівники» Житомирської районної 



станції юннатів на базі Опорного навчального закладу « Левківська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Житомирської районної ради». 

Результатом стала розробка  проєкту «Зелений десант на підвіконні», 

в реалізації якого брали участь вихованці гуртка «Основи біології».  

Реалізація поставлених завдань проєкту сприятиме формуванню 

підприємницької компетентності учнівської молоді, дасть змогу свідомо 

обирати власний шлях до професійного успіху, навчить приймати 

ефективні рішення не тільки в економічній сфері, а й у різних життєвих 

ситуаціях, адже підприємницька діяльність є багатовекторною. 

 

  Формування підприємницької компетентності здобувачів освіти 

засобами позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму 

1. Підприємницька компетентність як складова ключових 

компетентностей. 

Компетентність – це загальна здатність, що базується на знаннях, 

досвіді, цінностях, здібностях. Це потенційні вміння, що виявляються в 

момент виконання даного завдання або у схильності до його виконання. 

Компетентність – це поєднання: 

- наявних знань у даній галузі («знаю, що»); 

- уміння (операційні цілі – «знаю як і зумію»); 

- установок («хочу і готовий використати свої знання»). 

 Головним ресурсом і основним капіталом особистості є знання. В 

сучасному інформаційному суспільстві конкурентноздатним є 

компетентний спеціаліст.  

Те, чого тепер очікується від майбутніх працівників на багатьох 

посадах, - це перш за все вміння творити ідеї, вирішувати складні 

проблеми і швидко приймати самостійні рішення. Доброї пам’яті, 

критичного мислення, вродженого інтелекту вже не достатньо – необхідне 

творче мислення. Потрібно також розуміти, інтелект – це певний 

потенціал, який часто залишається невикористаним. 



 Реалії сучасного світу вимагають не лише володіння знаннями з даної 

тематики, а й створенням певного бачення, визначення цілей, планування 

стратегії дій, передбачення наслідків, отримання корисного результату і 

пошук, за необхідності, альтернативних рішень. Іншими словами, 

сьогодення вимагає від сучасної людини ініціативності і підприємливості. 

За новим Державним стандартом базової середньої освіти 

підприємницька компетентність є однією з ключових. [3] 

Відповідно до цього важливого документа підприємницька 

компетентність  передбачає реалізацію здатності учнів: 

- співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними 

ресурсами, інтересами і потребами інших людей та суспільства; 

- організовувати власну трудову та підприємницьку діяльність і 

роботу колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин; 

- аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та 

співвідносити їх з потребами ринку праці; 

- презентувати й поширювати інформацію про результати власної 

економічної діяльності колективу.  

Компетентність «ініціативність і підприємливість» означає здатність 

особи втілювати задуми в життя. Вона охоплює такі аспекти, як 

креативність, потяг до інновацій, вміння ризикувати, також здатність 

планувати заходи і реалізувати їх.  

Перелічимо необхідні знання, вміння й установки, які пов’язані з цією 

компетентністю.   

 Знання охоплюють здатність ідентифікувати доступні можливості в 

особистій, професійній або економічній діяльності. Окремі особи також 

повинні бути свідомі етичних питань, пов’язаних підприємствами, і того, 

яким чином вони можуть викликати позитивні зміни (наприклад, чесною 

торгівлею або соціальними заходами). 

Вміння стосується проактивного управління проєктами (планування, 

організацію, аналіз, управління, написання звітів), ефективного 



представлення і ведення переговорів, а також здібностей як в 

індивідуальній роботі, так і у співпраці з колективом. Необхідним є вміння 

оцінити й визначити власні сильні і слабкі сторони і вміння ризикувати і 

обґрунтованих випадках. 

Підприємницька установка характеризується активністю, 

незалежністю, ініціативністю як в особистому і суспільному житті, так і в 

роботі. Вона також охоплює мотивацію і рішучість у реалізації особистих і 

спільних цілей – у приватному житті та на робочому місці. 

Але переважна більшість інформації, яку отримує молодь і яка 

формує їх установки, не має дієвого інтерактивного характеру. Для 

формування сталих навичок і особистої мотивації є активні форми 

навчання і засвоєння правил організації підприємницької діяльності. 

Формування підприємницьких умінь починається вже тоді, коли діти 

беруть участь в дослідницькій діяльності, в роботі учнівських органів 

самоврядування, обирають майбутню професію. 

Перед учителем чи керівником гуртків, які формують компетентність 

підприємливості і ініціативності стоїть завдання підготувати дітей до 

самостійного здобування знань та вмінь. Педагог готує дітей до співпраці в 

колективі, готує до діалогу в неоднорідному середовищі. Він упорядковує 

інформацію, заохочує до нового досвіду. 

 

2. Творення підприємницького тла занять гуртка через 

інтерактивні методи навчання. 

У стратегічних документах розвитку освіти багатьох країн, зокрема 

тих, які можуть похвалитись високим рівнем економіки та якості освіти, - 

Сінгапуру, Південної Кореї, чітко задекларовано вимогу впровадження 

інтерактивних методів, як умову компетентнісно-орієнтованого підходу в 

навчанні та гарантію якісної освіти. 

Ефективність інтерактивних методів навчання пояснюють не тільки 

науковці в галузі педагогіки, нейролінгвістики, психології, а й звичайний 



здоровий глузд. Діти з приємністю вчаться через гру та спільну діяльність, 

бо це випливає з їхньої природи.  

 Позитивні емоції, одержані під час спілкування, зміцнюють засвоєні 

знання, перетворюючи їх на вміння й навички. У співпраці формуються 

соціальні компетентності, народжуються лідери, скорочується відстань  

між учителем та учнем.  

Керівнику гуртка  в досягненні цілей допоможе застосування 

різноманітних методів навчання. Їх можна згрупувати залежно від бажаних 

цілей: 

- методи, що зосереджуються на вміннях критичного мислення й 

узагальнення фактів ( мозковий штурм, лекція з презентацією, робота з 

текстом-джерелом); 

- методи, що сприяють формуванню відповідальності, і вмінню 

приймати рішення з повним усвідомленням наслідків (дискусія, «дерево 

прийняття рішень», «шість капелюхів»); 

- методи, що розвивають уяву, ґрунтуються на емоціях і переживаннях 

учня, а також створюють нагоду до дії (моделювання, «Асоціативний 

кущ»); 

- методи, які добре відомі і часто застосовуються, - лекція з 

презентацією, робота в малих групах, зупинки з завданнями, а останніми 

роками – проект. Більш детально зупинимось на методі проектів. 

3. Метод проєктів. 

 Відомий педагог Вільям Кілпатрік вважав, що школа має готувати 

учнів до життя в умовах динамічно змінюваного суспільства. Головне 

педагогічне завдання він вбачав у розвитку в дітей здатності до 

самостійного освоєння різних методів розв’язання проблем, здатності до 

пошуку та дослідження.  

Кілпатрік вважав, що навчання слід будувати на основі доцільної 

діяльності учня, спираючись на його особистий інтерес саме у цьому виді 

знання. Він запропонував розв’язувати проблему мотивації навчання і 



розвитку ініціативності за допомогою проблеми, узятої з реального життя 

дитини, проблеми, яка є одночасно реальною для учня і значущою. Але 

для того, щоб розв’язати її слід скористатись вже отриманими знаннями й 

новими, яких ще потрібно набути. Як наслідок, учні повинні самостійно 

або спільними зусиллями розв’язати проблему, застосувавши необхідні 

знання й одержати реальний результат. Розв’язання проблеми в цьому 

випадку набуває проєктної діяльності. 

«Проєкт» (лат.projects) у буквальному перекладі означає «кинутий 

вперед». Проєкт розглядається як метод навчання, що може бути 

використаний при вивченні будь –якого предмета, застосовуватись на 

уроках і в позакласній роботі, формувати великий спектр умінь і навичок 

та надавати здобувачам освіти необхідний досвід діяльності; як форма 

організації освітнього процесу, що може стати альтернативою класно – 

урочного навчання. 

Основною ідеєю метода проєктів є ідея спрямованості навчально – 

пізнавальної діяльності на результат, який отримують при розв’язанні тієї 

чи іншої практично або теоретично значущої проблеми, окрім того, цей 

зовнішній результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній 

практиці. Тим часом внутрішнім результатом роботи над проєктом стає 

досвід діяльності –безцінне надбання учня, що поєднує в собі знання та 

вміння, компетентності й цінності, необхідні для розв’язання різних 

життєвих проблем. 

Проєкт -- це своєрідна інтеграція знань, здобутих в школі, із знаннями 

з позашкільної освіти, практичне використання знань і вмінь; творче 

мислення; вміння приймати рішення, планувати; розвиток індивідуальних 

зацікавлень. 

Власне розуміння поняття «проєкт» було прийняте на позначення 

методу навчання, сенс якого полягає в тому, що учні реалізують певний 

захід (значно масштабніший, ніж домашнє завдання). 

Він характеризується тим, що: 



- має визначені цілі і методи роботи; 

- має визначені терміни реалізації всього заходу та окремих його 

етапів; 

- має визначених осіб, відповідальних за його реалізацію; 

- відомі критерії оцінки; 

- учні можуть працювати індивідуально, проте частіше виконують 

завдання в групах;  

-його виконавці, тобто учні, працюють значною мірою самостійно і на 

власну відповідальність; 

- результати їхньої роботи презентуються публічно (для всього класу 

або школи); 

- принципи, що загалом охоплюють тему, цілі, методи, терміни і 

критерії оцінки, підготовлені вчителем у вигляді інструкції. 

Проєкт, що полягає у зборі та систематизації інформації з певних 

питань, називається дослідницьким проєктом. Його результати мають 

характер різного роду розробок (інтерв’ю, малюнків, альбомів, есе), які 

готують учні для презентації. [2]  

Протягом кількох років вихованцями Житомирської районної станції 

юннатів реалізовувався екологічний проект «А світ такий прекрасний… 

Геть сміття!». За час реалізації проєкту діти навчились сортувати сміття, 

розробили пам’ятки: «Як правильно робити покупки», «Друге життя 

старих речей», « Економимо електроенергію», «З бабусиної скрині». 

Цей проєкт не тільки формує екологічне мислення. Він вчить 

ощадливості, а значить сприяє формуванню підприємливості. 

Якщо проєкт передбачає проведення дій у місцевому середовищі, то 

його називають проєктом локальної дії. 

Основою методу проєктів є самостійна робота учнів, підчас якої вони 

мають можливість практично застосовувати цілу низку основних умінь і 

навичок. Якщо учні реалізовують свої завдання в групах, то постійно 

розвивають такі вміння: 



- прийняття групових рішень; 

- розв’язання конфліктів; 

- пошуків компромісу; 

- дискусії; 

- обмін ролями в групі; 

- оцінка роботи групи. 

Як приклад, ми пропонуємо вам ознайомитись з проєктом «Зелений 

десант на підвіконні», який реалізували вихованці гуртка «Основи 

біології» Житомирської районної станції юннатів. 

4. Творення підприємницького тла занять гуртка  

Формування підприємницької компетентності пов’язане не тільки з 

тим, як здобувачам освіти викладають теорію та проводять практичні 

заняття, а й з усією системою навчання та виховання в позашкіллі.  

         Розвиток ключових компетентностей стане можливими, якщо 

збагнути, що традиційною метою позашкільної біологічної освіти є не 

тільки оволодіння системою знань, основами наук.  Але знання  завжди 

мають віддзеркалюватись в діях. 

 Для життєвого успіху потрібні не самі знання, а вміння їх 

застосовувати відповідно до життєвої ситуації. Отож є необхідність  

змістити акценти із  засвоєння фактів на оволодіння способами взаємодії зі 

світом. Керівник гуртка має зосередитись не стільки на формуванні знань, 

скільки на виробленні умінь і навичок.  

Формування умінь і навичок, притаманних підприємливій людині, 

можна здійснювати через зміст матеріалу, що вивчається на  заняттях. Ці 

завдання керівник гуртка може вирішити через організацію роботи 

вихованців в групах, розв’язування задач екологічного змісту, може 

запропонувати дітям розв’язати або скласти кросворди і ребуси. 

Як приклад можна використати завдання, яке виконували члени 

гуртка «Юні лісівники» 



За дорученням ДП «Житомирський лісгосп» юннати мали 

підрахувати кількість коштів, які потрібно затратити для заліснення 

ділянки площею 1 га сіянцями сосни звичайної, яку вирощували із 

відкритою або закритою кореневою системою, з розрахунку, що на 1 га 

площі висаджується 5 тис. саджанців. 

Вихідні дані у таблиці. 

Тип саджанців сосни Із відкритою 

кореневою системою 

Із закритою кореневою 

системою 

% виходу стандартних 

саджанців 

70 98 

 % приживлюваності на 

лісових площах 

65 92 

Собівартість вирощ.  

1 саджанця (грн)  

0,6 1,3 

Вартість 

висаджування 1 

саджанця (грн) 

1,5 1,5 

 

 

З врахуванням виходу стандартних саджанців, на 1 га потрібно 

виростити 6,5 тис саджанців із відкритою кореневою системою, або 5, 1 

тис саджанців із закритою кореневою системою. 

Це коштує: 6500 х 0,6 =3900 (грн) – саджанці із відкритою 

кореневою системою: 

5100 х 1,3 =6630(грн) – саджанці із закритою кореневою системою 

Висаджування в обох випадках вартує 5000 х1,5 =7500(грн) 

Приживлюваність при висаджуванні саджанців із відкритою 

кореневою системою складає близько 60%, отже 40 % саджанців 

потрібно підсаджувати. 



40% - 2000 шт., це коштує – 2000 х 1, 5 =3000(грн) на підсаджування 

саджанців, що випали.  

 Загальні витрати становлять 

- саджанці із відкритою кореневою системою:  3900+ 

7500+3000=14400(грн) 

- саджанці із закритою кореневою системою: 6630 + 7500 = 14130 

(грн) 

Отже, робимо висновок: меншими будуть затрати при вирощування 

саджанців із закритою кореневою системою.  

Подібні завдання розвивають ощадливість та вміння критично мислити. 

Вирішуючи завдання формування ключових компетентностей дітей 

сьогодні, ми сприятимемо успішній адаптації учнівської молоді в соціумі, 

професійній самореалізації. 

Реалізувати завдання Державного стандарту можна за умови, що 

освітній процес буде «спрямовано на розвиток активності, самостійності, 

творчих можливостей кожного здобувача освіти, оскільки суспільство 

потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, 

швидко адаптуватись до змін».[3] 

                                                          Висновки 

Протягом 2018-2020 рр. ми вивчали можливість формування 

підприємницької компетентності, як однієї з ключових  компетентностей, 

здобувачів освіти засобами позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму. 

Основний акцент - не на завантаження дитини інформацією з окремо 

взятих предметів, а на озброєння кожної дитини вмінням знаходити та 

аналізувати необхідну інформацію, займатися самоосвітою, ефективно і 

толерантно співпрацювати з людьми, цінувати культуру, мистецтво, 

шанувати загальнолюдські цінності. 

Вивчивши стан досліджуваної проблеми в сучасній науковій 

літературі ми дійшли висновку, що: 



1) підприємницька компетентність охоплює знання закономірностей 

системних змін у діяльності організації; уміння працювати інноваційно; 

володіти засобами, що дають особистості можливість ефективно 

організовувати власну та колективну трудову й підприємницьку 

діяльність; ставлення: здатність до ризику, побудова роботи на основі 

співпраці; 

2) найефективнішими методами розвитку підприємливості та 

ініціативності є інтерактивні методи навчання; 

3) серед інших інтерактивних методів, які можна застосовувати на 

уроках біології та позаурочний час, ми хочемо акцентувати увагу на методі 

проектів (дод. 1); 

4) підприємницькі компетентності можна й треба розвивати.  

Підприємницькі компетентності та емоційний інтелект можна 

вважати універсальним набором компетентностей, необхідних для 

саморозвитку людини у розвиненому суспільстві. 
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                                                              Вступ 

Позашкільна освіта – одна з найбільш мобільних ланок освіти 

України. Заклади позашкільної освіти швидко реагують на сучасні запити 

дитини, суспільства і держави. У сучасних умовах саме позашкільна освіта 

створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального й 

фізичного розвитку дітей. Одне з актуальних завдань сучасної 

позашкільної освіти — пошук шляхів зацікавлення вихованців навчанням, 

підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, 

формування життєвих і соціальних компетентностей особистості, здатної 

здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в 

різноманітних життєвих ситуаціях.  



Це означає, що педагог має орієнтуватися на використання таких 

педагогічних технологій, за допомогою яких не просто поповнювалися б 

знання й уміння, а й розвивалися пізнавальна активність дитини, 

самостійність, уміння творчо виконувати завдання. Отже, потрібно 

формувати не лише навчальні, а й широкі пізнавальні мотиви; вихованець 

повинен перейти від цікавості (ситуативного інтересу) до зацікавленості 

(причиново-наслідкових зв’язків, виявлення закономірностей і загальних 

принципів, що діють в різних умовах). 

Ефективність біологічної освіти в біологічних гуртках залежить від 

вибору педагогічних технологій, серед яких важливе місце посідає 

експедиційний метод. Система біологічної й екологічної освіти в гуртках 

будується та розвивається на основі чинних державних законів України, 

Національної доктрини розвитку освіти України ХХІ ст. Домінуючим 

напрямком Концепції екологічної освіти є реалізація кардинального 

реформування способів підготовки вихованців до експедиційної й науково-

дослідницької роботи. 

Експедиційний метод – це засіб розкриття творчих здібностей 

вихованців і запорука успішності їхньої науково-дослідницької роботи, 

формування професійних знань і навичок, а також виховання духовності й 

загальної культури, здатності до саморозвитку й самовдосконалення. 

Дослідницькі експедиції, екологічні проекти забезпечують духовно-творчу 

орієнтацію, надають можливість кожному вихованцю розкрити свої 

здібності, обдарування, своє громадянське призначення.  

 

                                Актуальність досвіду 

Широке господарське використання земель, трансформація 

природних біоценозів у Донецькій області призвели до різкого скорочення 

чисельності степових видів рослин і тварин, колись звичайних і масових на 

території України. Відомо, що 70% території Донеччини зайнята 

аграрними ценозами, населеними пунктами, підприємствами. А збережені 



природні біоценози перебувають у тій або іншій стадії деградації. Тому 

однією з актуальних задач охорони природи нашого краю є збереження 

біологічного різноманіття степових угруповань. 

Місто Краматорськ є машинобудівним та індустріальним центром 

Донеччини. Житлові квартали в ньому оточені щільним кільцем 

промислових підприємств. Тим не менш, на території його передмість 

збереглися унікальні природні комплекси: 

 ділянки цілинних степів, характерних для степової зони України;  

 байрачні ліси з представниками лісових видів рослин і тварин;  

 крейдяні відшарування з багатим видовим складом ендемічних 

рослин і тварин. 

 Цінність цих природних комплексів підсилюється ще й тим, що 

рослинні угрупування крейдяних ділянок унікальні для України та Європи 

і майже знищені людиною. 

Біологічна освіта формує у підростаючого покоління розуміння 

життя як найбільшої цінності. Новизна й актуальність пропонованих 

технологій вивчення об'єктів живої природи полягає в поєднанні різних 

форм роботи з практичною діяльністю вихованців: як у лабораторних 

умовах, так і в природі (під час екскурсій, польової практики, 

експедиційної та науково-дослідної роботи). 

Важливіше значення має навчання не за підручниками й 

ілюстраціями, а на прикладі справжніх живих тварин і рослин: 

спочатку в куточку живої природи, а  після набуття вихованцями 

необхідних навичок – у природі, під час екскурсій та експедиційної 

дослідницької роботи. Тому однією з провідних форм залучення 

вихованців гуртків біологічного напряму до практичного вивчення стану 

природних комплексів є застосування методу експедиції.  

Змістом експедиції за участю учнівської молоді є індивідуальні і 

групові дослідницькі роботи з опису фауни, флори й екологічного стану 

обраного для досліджень району. Соціальна значимість експедиції – 



вивчення і збереження стану природних комплексів та залучення 

громадськості до вирішення екологічних проблем регіону; особистісна – 

формування ціннісного ставлення до навколишнього середовища та 

природи рідного краю через набуття знань і навичок щодо проведення 

польових досліджень. 

Польова практика й експедиційна робота підбивають підсумок 

теоретичного навчального курсу і посідають важливе місце в системі 

науково-дослідницької роботи і професійної підготовки вихованців гуртка.  

Заняття в гуртку дозволять школярам, з одного боку, розширити свої 

знання про світ живої природи, з іншого – застосувати ці знання на 

практиці: від уміння поводитися з тваринами і проводити спостереження у 

природі до професійної дослідницької роботи й реалізації екологічних і 

природоохоронних проєктів.  

Не зважаючи на те, що питання профорієнтації не є головною метою 

біологічного гуртка, різноманітна діяльність, запланована на заняттях, а 

також експедиційна робота на базі об'єктів природно-заповідного фонду 

спільно з фахівцями допоможе юним біологам визначитися з вибором своєї 

майбутньої професії.  

Мета роботи біологічного гуртка: познайомити вихованців з 

різноманіттям світу живої природи, з тими складними, але крихкими 

взаємовідносинами, які встановилися між живими організмами за 

мільйони років еволюції; спонукати замислитися про роль людини у 

збереженні екологічної рівноваги та її відповідальність за те, що 

відбувається на планеті. 

Актуальність екологічної освіти зростає у зв’язку із загостренням 

проблеми виховання цілісної особистості. Провідна ідея досвіду роботи 

керівника творчого об’єднання – системний підхід до екологічного 

виховання, розвиток індивідуальних здібностей, якостей творчої 

особистості, спрямованих на самовираження та самовдосконалення 

засобами вивчення об'єктів живої природи.  



Теоретичне обґрунтування проблеми 

Пріоритетним завданням позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму є формування гармонійно розвиненої 

особистості, яка має уявлення про цілісну картину світу, а також створення 

сприятливих умов для задоволення потреб дитини у самореалізації і, в 

подальшому, для професійного самовизначення. 

Найбільш актуальною ланкою сучасної освіти є отримання дітьми 

знань про довкілля і вміння грамотно поводитися в природному 

середовищі. Вихованці мають знати й розуміти, що найважливіше у 

природі – різноманіття (біотичне, ландшафтне), оскільки воно є основою 

стійкості земних екосистем до неґативу, їх міцності проти екологічного 

лиха. 

Позашкільні гуртки біологічного  напряму є саме тією освітньою 

системою, яка здатна реалізувати таку освіту, виховувати любов до 

природи своєї країни і розуміння важливості збереження біологічного 

різноманіття її природних угрупувань. Найбільш дієвим у досягненні цього 

є саме експедиційний метод. 

Аналіз сучасних досліджень засвідчує, що навчально-польова 

практика належить до дослідницько-практичної діяльності і має важливе 

значення у професійній підготовці вихованців. Роль навчально-польової 

практики й експедиційної роботи як необхідної умови формування 

професійних природознавчих навичок розглянуто у працях Трускавецької 

І. Я. [14], Поташ Л. А., Фарінець Л. І. [12]. 

Основні підходи до проведення навчально-польової практики із 

зоології представлені в роботах Мазурмовича Б. М. [8] та інших. Процесу 

формування дослідницьких умінь присвячені праці Павлюченко О. В. 

Питання формування біологічних знань, загальнонавчальних і 

дослідницьких умінь, підвищення інтересу до вивчення біології в процесі 

науково-дослідницької роботи біологічного гуртка також розглядається у 

статтях Міщук Н. В., Сидорович М. Б. та інших авторів. 



Відмінною рисою роботи біологічного гуртка сучасного закладу 

позашкільної освіти є створення на заняттях умов для формування 

професійних компетентностей і науково обґрунтованого підходу до 

раціонального природокористування. Про це йдеться у найважливіших 

міжнародних документах, присвячених проблемам навколишнього 

середовища, а також у Концепції екологічної освіти України. 

Для таких занять потрібне спеціальне обладнання і, насамперед, 

справжні тварини й рослини. Навички, отримані вихованцями під час 

догляду і спостережень за тваринами у лабораторних умовах, необхідні 

для подальшої дослідницької роботи з тваринами у природних умовах. 

В організації науково-дослідницької роботи біологічного гуртка 

ключову роль відіграє співпраця з науково-дослідницькими та 

природоохоронними закладами. Природно, що в даний час творче 

об'єднання юннатів і зоологів Центру позашкільної роботи будує свою 

експедиційну роботу в тісній співпраці з адміністрацією Реґіонального 

ландшафтного парку (РЛП) «Краматорський» і Національного природного 

парку (НПП) «Святі гори». Співробітники парків надають істотну 

підтримку в організації польової практики й науково-дослідницької роботи 

гуртківців.  Здійснення спільних дослідницьких проєктів з науковими 

відділами об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) та їх соціальна 

реалізація – це також інновація в освіті, що має велике значення. 

Механізми соціальної реалізації та використання навчально-

дослідницької роботи учнів як важливої ланки успішності вивчення 

природознавчих наук і розуміння взаємозв’язку природних явищ в 

урбанізованому середовищі висвітлено у працях Титаренко Л. М. [13]. 

Розробку елементів експедиційного методу роботи також розглянуто 

у працях Сухомлинського В. О., творах вчителів-новаторів 1970-80-х рр. 

(Ільїна Є. М., Лисенкової С. А. та ін.). Практика з зоології з висвітленням 

сучасного підходу і регіональних особливостей розглянута у працях 

викладачів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 



університету імені Григорія Сковороди: Куйбіди В. В., Гаврись Г. Г.,  

Лопатинської В. В. 

Таким чином, дуже важливо, щоб головним кінцевим результатом 

науково-дослідницької діяльності вихованців було не тільки виконання 

науково-дослідницької роботи, а й практична та соціальна реалізація 

дослідницьких проєктів. Саме тому це питання в діяльності нашого 

творчого об'єднання юннатів і зоологів стало пріоритетним та послідовно 

реалізовується через пошукову діяльність за завданнями об’єктів ПЗФ. 

 

Мета, провідна ідея, науково-методичне і практичне значення досвіду 

Сьогодні гостро постає питання формування нової наукової, 

професійної еліти, яка буде задавати тон у науці, державному управлінні, 

економіці та культурі України. Позашкільні гуртки дослідницько-

експериментального напряму визнані саме тією освітньою системою, яка 

здатна реалізувати підготовку майбутнього науковця, успішної людини.  

Метою досвіду є актуалізація пізнавальної діяльності вихованців під 

час вивчення об’єктів живої природи шляхом розкриття принципів 

науково-дослідницької роботи біологічного гуртка експедиційним 

методом. Це сприятиме екологічному вихованню, розвитку індивідуальних 

здібностей вихованців і якостей творчої особистості.  

Інноваційна значущість: в організації науково-дослідницької 

роботи біологічного гуртка ключову роль відіграє експедиційний метод. У 

той же час, цей метод рідко використовується закладами освіти, не 

зважаючи на його високу ефективність і результативність.  

Провідна ідея  реалізації досвіду: показником успішності науково-

дослідницької роботи біологічного гуртка в урбанізованому середовищі є 

ступінь застосування експедиційного методу. 

Водночас, експедиційний метод вирішує такі виховні завдання: 

- формування та розвиток відчуття особистої відповідальності за стан 

навколишнього середовища; 



- формування громадянської компетентності в біологічній освіті 

шляхом створення лінії ціннісних орієнтацій; 

- пробудження у вихованців пізнавального інтересу до вивчення 

біології; 

- формування здатності до самопізнання, самореалізації в різних видах 

дослідницької діяльності майбутнього науковця; 

- формування соціальних орієнтацій шляхом розвитку громадянської 

активності (участь в акціях, проектах), практичної спрямованості власних 

дій для захисту довкілля, зв’язку з громадою. 

Результатом успішної реалізації цих завдань буде: 

- розуміння вихованцями соціальної зумовленості взаємовідносин 

людини і природи (аналіз, наукове прогнозування, синтез), готовність та 

вміння дотримуватись власних прав та обов’язків; 

- формування культурних орієнтацій: етичне сприйняття природи, 

створення мікроклімату взаємоповаги, взаєморозуміння, толерантності, 

розвитку культури поведінки через відчуття прекрасного в природі;  

- з’ясування мотивації екологічної поведінки, розвиток чутливості, 

емоційності, ставлення з повагою до всього живого. 

Слід зазначити, що лише при гармонійному поєднанні всіх цих 

аспектів можливо сформувати громадянську компетентність. А це означає: 

– високий рівень толерантного спілкування з природою; 

– відповідальність за все живе, за власну поведінку в природі; 

– гуманістичне світовідчуття; 

– прагнення до здорового й активного способу життя; 

– набуття знань та формування уявлення про світ і своє місце в 

ньому; 

– самореалізація в захисті прав і свобод людини як громадянина; 

– вміння оцінювати ризики і приймати обґрунтовані рішення; 

– повага до національних, європейських та загальнолюдських 

цінностей; 



– активна громадянська позиція у сфері поліпшення екологічної 

ситуації на Землі; 

– усвідомлення та сприйняття глобальної солідарності у збереженні 

природи і традицій світової цивілізації. 

Науково-методичне значення досвіду полягає в теоретико-

методологічному дослідженні проблеми застосування експедиційного 

методу і активізації пізнавальної діяльності вихованців в умовах гурткової 

роботи закладу позашкільної освіти.  

Практичне значення досвіду полягає у впровадженні в 

педагогічну практику різних форм науково-дослідницької та роботи, які 

базуються на активній практичній діяльності вихованців через 

експедиційний метод. 



Технологія реалізації досвіду 

Впровадження експедиційного методу в  діяльність біологічного 

гуртка можна поділити на такі етапи: проведення підготовчих занять, 

організація навчально-польової практики, вивчення запитів та завдання на 

розвідку місцевості досліджень, експедиційна робота, і як результат – 

соціальна реалізація екологічних проєктів, у межах яких вихованці 

пишуть науково-дослідницькі роботи. Таким чином, складається чітка 

система роботи, що відображена  на малюнку 1. 

Малюнок 1 

І етап - підготовчі заняття 

 

 

ІІ етап - навчально-польова практика 

 

 

ІІІ етап – вивчення запитів і завдання з розвідки 

місцевості досліджень 

 

 

ІV етап – експедиційна робота 

 

 

V етап – соціальна реалізація 

 

 

І етап - підготовчі заняття проходять протягом навчального року 

(вересень – травень) на базі зоологічного кабінету. На заняттях вихованці 

набувають потрібні спеціальні знання для участі в експедиційній роботі.  

 

 

 

 

 



Для таких занять потрібне спеціальне обладнання і, насамперед, 

справжні тварини і рослини. Гурток юннатів і зоологів має все необхідне 

обладнання для занять, а також куточок живої природи, де міститься 

більше 50 видів тварин різних систематичних груп. У 2007 році базове 

приміщення біологічного гуртка отримало статус музею при закладі 

освіти. Навички, набуті вихованцями під час догляду і спостереження за 

тваринами зоологічного кабінету, необхідні для подальшої дослідницької 

роботи з тваринами у природних умовах.  

Успішності такої роботи вихованців сприяють екскурсії на природу. 

Найбільша кількість екскурсій випадає на осінній і весняний періоди, коли 

погодні умови дозволяють побачити багато тварин і рослин. Але і в 

зимовий період важливо провести спостереження за птахами і навчитись 

визначати сліди на снігу. Програма гуртка будується з урахуванням 

можливості провести екскурсії за темою навчальної програми.  

Для організації занять біологічного гуртка необхідна наявність 

навчальних програм, структурною складовою яких є вивчення тваринного і 

рослинного світу нашої області, основ екології, зоології хребетних і 

безхребетних тварин, ботаніки, лісознавства тощо. З цією метою автором 

досвіду було розроблено три навчальні програми з позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму: «Юні натуралісти» (1 рік навчання), 

«Зоологія і дослідження тварин» (4 роки навчання) та «Еколого-

натуралістичні дослідження» (1 рік навчання). Остання програма 

орієнтована на здійснення науково-дослідницької роботи за напрямами 

діяльності Малої академії наук України та передбачає участь вихованців 

гуртка у конкурсі-захисті відповідних робіт МАН. Комплексне ж 

використання цих навчальних програм дозволяє вирішити всі актуальні 

завдання в роботі біологічного гуртка. 

Залікові заняття в гуртку є комплексними. Вихованець виконує ряд 

завдань, де на кожному рівні треба набрати якомога більше балів. Якщо 

вихованець набрав більше від половини максимальної оцінки, він одержує 



залік з цієї теми. У гуртку діє система накопичувальних балів. Наприкінці 

навчального року підбивається загальний підсумок: скільки заліків склав 

кожен вихованець, загальна кількість отриманих балів, призових місць у 

різних конкурсах тощо. Вихованці, які успішно закінчили навчальний рік, 

запрошуються на літню польову практику.  

ІІ етап - навчально-польова практика, яка проводиться у похідних 

умовах на природі або на базі природоохоронних об’єктів у літній період 
(червень – липень). 

Мета навчально-польової практики: закріплення на практиці 

отриманих теоретичних знань, здобуття юннатами досвіду у вивченні 

природи рідного краю та окремих явищ, формування патріотичних 

почуттів до природи рідного краю, дбайливого ставлення до природних 

багатств Батьківщини. 

Завдання навчально-польової практики:  

- ознайомлення з рослинним і тваринним світом території околиць 

міста;  

- удосконалення практичних навичок визначення рослин  і тварин; 

- виявлення раритетних видів і видів, що охороняються; з’ясування 

засобів їх охорони; 

- спостереження та збір інформації про поширення, середовище 

існування, сучасний стан популяцій окремих видів; 

- сприяння розумінню місця й ролі кожного у збереженні природної 

спадщини України. 

Об’єкти практики: тваринний і рослинний світ природних і штучних 

біоценозів міста та його околиць. 

Предмет практики: видовий склад рослин, тварин, властивості 

фітоценозів; взаємодія їх складових між собою та навколишнім 

середовищем. 

Місце проведення практики: РЛП «Краматорський» та інші об’єкти 

ПЗФ. 



Практика включає три етапи: підготовчий, експедиційно-польовий і 

камеральний (заключний). 

1. Підготовчий період розпочинається завчасно, до початку 

польових спостережень та досліджень, і включає навчально-методичну, 

організаційну та технічну підготовку. Навчально-методична підготовка 

передбачає ознайомлення вихованців з метою і завданнями практики, 

методами і прийомами роботи; попереднє вивчення програми практики, її 

маршруту, а також району практики за літературними матеріалами. 

Організаційна підготовка включає: бесіду керівника гуртка з 

вихованцями стосовно правил і норм поведінки на практиці; ознайомлення 

вихованців з інструкцією з техніки безпеки; розподіл обов’язків між 

вихованцями в групі па період практики. Технічна підготовка включає 

підбір навчальних матеріалів і обладнання для проведення практики. 

2. Експедиційно-польовий період включає час від моменту виїзду 

вихованців до моменту повернення. Він передбачає не лише збір і 

накопичення фактичного матеріалу, вивчення об’єктів практики, а й 

біологічні спостереження впродовж маршруту практики. У польовий 

період вихованці ведуть індивідуальний щоденник спостережень, 

проводять збір та обробку матеріалів згідно з персональними та груповими 

завданнями. 

3. Заключний етап передбачає необхідну камеральну обробку 

зібраних матеріалів і підведення підсумків практики. Цей етап може 

становити до 20% часу практики.   

 Орієнтовний план літньої польової практики, який можна побудувати 
в залежності від місцевих умов, виглядає так: 

Польова практика з ботаніки: Трав'янисті рослини бору. Трав'янисті 

рослини дубового гаю. Трав'янисті рослини луків та боліт. Трав'янисті 

рослини осель. Залік польової практики з ботаніки.  

Польова практика з ентомології. Безхребетні тварини луків та боліт. 

Комахи – запилювачі. Комахи сільськогосподарських угідь. Хижі комахи 



та їх значення. Комахи – шкідники лісу. Визначення комах. Залік з 

ентомології. 

Польова практика із зоології хребетних тварин. Амфібії озер і 

стариць. Види плазунів нашої місцевості. Гризуни та комахоїдні тварини. 

Хижі ссавці та копитні тварини. Залік з біології хребетних тварин. 

Польова практика з орнітології. Птахи осель. Лісові птахи. Польові 

птахи. Маршрутний облік птахів. Залік з орнітології. 

Для отримання заліку з кожної окремої практики треба оволодіти 

основними методами досліджень, які використовуються для вивчення цієї 

групи тварин або рослин, знати видовий склад місцевості, де проводилася 

практика (від 50 до 100 видів) й орієнтуватися у їх систематиці.  

ІІІ етап – вивчення запитів і завдання з розвідки місцевості 

досліджень виконується протягом навчального року. 

Для успішного розв’язання педагогічних завдань, які ставляться під час 

організації експедиційної роботи з дітьми, потрібно налагодити співпрацю 

з науково-дослідницькими та природоохоронними закладами України. 

Крім того, важливо також сприяти усвідомленню вихованцями того, що 

їхній внесок у природоохоронну діяльність визнаний на місцевому рівні, а 

зібраний ними матеріал дійсно потрапив до науково-дослідницької 

організації або закладу природно-заповідного фонду і враховується під час 

вирішення питань охорони природи, облаштування природоохоронних 

об’єктів тощо. Важливо створити атмосферу творчого пошуку у спільній 

діяльності вихованців та наукових співробітників закладів-партнерів. 

Для вирішення цього питання вихованці отримують завдання з 

розвідки місцевості району проведення експедиційної роботи: 

- ознайомлення з основними ландшафтами району досліджень і 

єдністю тварин з навколишнім середовищем; 

- вивчення видового складу тварин і рослин обраної території, їх 

біології; 



- ознайомлення й оволодіння основними методами польових робіт та 

експериментальних досліджень згідно з отриманими завданнями;  

- ознайомлення з науковими рекомендаціями і практичними заходами 

з охорони природи для району проведення експедиції. 

ІV етап – експедиційна робота виконується протягом польового 

сезону (квітень – жовтень). 

Вихованці, які успішно засвоїли теоретичний курс у біологічному 

гуртку за програмами юннатів і зоологів, а також пройшли польову 

практику, залучаються до науково-дослідницьких експедицій, які 

проводяться за завданнями природоохоронних організацій або у складі 

професійних експедицій науково-дослідницьких організацій біологічного 

напрямку.  

Науково-дослідницькі експедиції  відрізняються профілем 

дослідницької роботи. Для біологічного гуртка рекомендуються 

експедиції, що передбачають: 

1. Екологічні дослідження. 

2. Фауністичні дослідження. 

3. Флористичні дослідження. 

Екологічні дослідження на приміських територіях проводилися 

творчим об’єднанням юннатів і зоологів з 1999 року. Спостереження, 

проведені вихованцями гуртка у передмістях Краматорська дозволили 

конкретизувати склад і щільність популяцій основних представників 

фауни і флори, серед яких виявилося чимало рідкісних ендемічних видів. 

Докладно була досліджена біологія окремих найбільш цікавих 

представників фауни (візерунковий полоз, мідянка звичайна, дибка 

степова, місячний копр та ін.) 

Вихованці гуртка довели, що на околицях міста Краматорська багато 

мальовничих ландшафтів з неповторною флорою і фауною. На підставі 

зібраного під час експедицій матеріалу у 2004 році затверджено РЛП 

«Краматорський». У 2012 році за екологічним обґрунтуванням експедиції 



нашого творчого об’єднання до РЛП була приєднана ще одна ділянка – 

«Широкий ліс», а у 2015 році – ділянка балки Білянської.  

Серед інших екологічних експедицій останнього часу найбільш 

вдалими були: 

 Оцінка ступеню деградації крейдяних рослинних угрупувань в 

умовах антропічного впливу на території м. Краматорська (2015). 

 Дослідження степових біоценозів у РЛП «Краматорський» (2019). 

 Аналіз адвентивної фракції і таксономічної структури флори 

залізниць на півночі Донецької області (2019). 

Фауністичні дослідження. На території трьох об'єктів ПЗФ 

Донецької і Харківської областей тривалий час вивчалася фауна кажанів. 

Дослідження виконувалися в рамках роботи Міжвідомчої науково-

дослідницької лабораторії «Вивчення біологічного різноманіття та 

розвитку заповідної справи» НДІ біології ХНУ. До участі в експедиціях 

була залучена група зоологів нашого Центру позашкільної роботи (за 

рекомендацією випускника гуртка Тупікова А. І.). Проводили 

прослуховування з використанням ультразвукового детектора та відлов 

кажанів павутинними сітками. Описувалися колонії синантропних видів. 

Обстежені колонії 3-х синантропних видів кажанів: пізній кажан, 

середземноморський нетопир і водяна нічниця на території РЛП «Клебан-

Бик» (колонія знайдена випускником гуртка Климовим М. С., головним 

агрономом ТОВ «Сади Донбасу»), та НПП «Гомільшанські ліси» (за 

участю студентки біологічного факультету ХНУ, випускниці гуртка 

Карини Аулової). 

У результаті проведених досліджень встановлено зміни 

диференціації видів за біотопами: 4 види кажанів знайдені в районах 

мешкання, для яких раніше не вказувалися: це ставкова і степова нічниці, 

мала вечірниця (РЛП «Краматорський») і нічниця війчаста (НПП «Святі 

Гори»). У заказнику «Мохначанський» відбулася зміна домінанти: нічниця 

Брандта замінила водяну нічницю. Крім справжніх синантропів (нетопир 



середземноморський, пізній кажан) виявлені випадкові синантропи, які 

вимушено змінюють умови мешкання: водяна нічниця і вечірниця руда. 

Наукова робота «Зміни біотопної диференціації і синантропізація кажанів 

Східної України в умовах антропічної трансформації ландшафтів» 

вихованки гуртка Маргарити Слуцької стала переможцем національного 

етапу Міжнародного конкурсу «ХХ Білоруська конференція учнів». 

Завдання фауністичних експедицій останнього часу були досить 

різноманітними:  

 Дослідження фауни дрібних гризунів і популяції бобра на 

території НПП «Святі Гори» (2015). 

 Дослідження ареалу гніздування пугача в РЛП «Краматорський» і 

на півночі Донецької області (2019). 

 Дослідження міграцій птахів на узбережжі Азовського моря в 

НПП «Меотида» (2020). 

За останні роки вихованці гуртка брали участь у таких 

флористичних експедиціях:  

 Опис флори НПП «Дворічанський» у складі групи вчених: 

крейдова флора – Банник М. В., старший науковий співробітник інституту 

НДІ біології ХНУ ім. В. Каразіна; Барсуков А. А. аспірант відділу 

ліхенології і бріології КНУ ім. Т. Шевченка.  

На основі обстеження рослинності долини р. Оскіл на 

охоронюваному  відрізку за течією річки від села Тополі до селища 

Дворічна знайдені ділянки, найбільш багаті на ендемічні види. Основною 

площею природної рослинності, яка має велику ботанічну цінність, є смуга 

крейдяних відшарувань корінного берега та прилеглі до них ділянки 

крейдяного степу і чагарникових степів. Усього в складі флори ділянок, 

включених у територію національного парку, відзначено 36 видів, що 

потребують охорони. З них 22 види є ендемами, 30 видів занесені в 

Червону книгу України. 



 Вивчення сучасного стану лісів сосни крейдяної на території 

заповідника «Крейдова флора» із завідувачем відділення Українського 

степового природного заповідника Лиманським С. В. Виконано опис лісу 

на пробних площах, що оточують крейдяні бори, підтверджені природне 

походження і біоценотична цілісність борів на крейді. Виявлено фактори, 

що впливають на формування борів і поновлення крейдяної сосни. 

 Дереворуйнівні гриби у байрачних дібровах НПП 

«Дворічанський». За період досліджень виявлено і визначено 19 видів 

дереворуйнівних грибів. Проведено аналіз їх ролі у дібровах НПП.  

V етап – соціальна реалізація. 

Підсумовуючи роботу експедиції, складається звіт про проведену 

роботу, який надається до тієї організації, що ставила завдання провести 

дослідницьку роботу. Зібраний матеріал використовується вихованцями 

для написання індивідуальних дослідницьких робіт, участі у конкурсах та 

конференціях, проведення виїзних занять. 

Виїзне заняття. На прохання вчителів загальноосвітніх шкіл міста 

вихованці гуртка проводять виїзні заняття, на яких розповідають про 

екологічні і природоохоронні проблеми міста й реґіону, про результати 

експедицій. Для наочності вихованці знайомлять слухачів з живими 

тваринами з музею природи й експонатами з експедицій. Наприклад, про 

види змій на приміських територіях (візерунковий полоз, мідянка, гадюка). 

Такі заняття мають великий успіх. До того ж, це дає можливість довести до 

великої кількості дітей необхідність охороняти рідкісні види тварин нашої 

фауни і залучити їх до дослідницької роботи. 

Значною мірою завдяки використанню експедиційного  методу 

роботи вихованці гуртка, в тому числі, є переможцями та призерами 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської молоді «Дотик природи», 

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник», Всеукраїнського конкурсу юних 

зоологів і тваринників, Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – 



Україна», конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 

наук України (МАН) та інших (Додаток 1). Автор досвіду разом з 

вихованцями брала участь у благодійному конкурсі-огляді «Обличчям до 

тварин. Не зашкодь! Подбай! Допоможи!», який проводила газета 

«Позашкілля» видавництва «Шкільний світ». 

За останні 10 років близько 50 вихованців гуртка отримали свідоцтва 

про позашкільну освіту, стали студентами вузів біологічного і медичного 

напрямку: 

 Донецький національний університет. 

 Луганський державний медичний університет. 

 Харківський національний університет імені В. Каразіна. 

 Харківська державна зооветеринарна академія.  

 Харківський національний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди. 

 Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка. 

 Сумський національний аграрний університет. 

Випускники гуртка не втрачають зв'язок із творчим об'єднанням 

юннатів і зоологів і, ставши фахівцями, продовжують природоохоронну 

роботу спільно з нинішніми гуртківцями. Вони допомагають 

організовувати пошуково-дослідницьку й експедиційну роботу, 

здійснювати спільні природоохоронні проєкти. Випускники гуртка 

Височин М. О., Курячий К. В., а також студенти біологічного факультету 

Донецького і Харківського університетів Соломашенко Ю., Звягін О., 

Тупіков А. підготували матеріали до видання Червоної книги 

Краматорська та проілюстрували її авторськими фотографіями. 



Висновки 

Експедиційний метод має бути однією з основних форм роботи в 

закладах еколого-натуралістичного напряму, тому що дає змогу виявляти 

та підтримувати обдарованих дітей, залучати інтелектуально та творчо 

обдаровану молодь до науково-дослідницької та експериментальної 

роботи, створювати умови для формування інтелектуального потенціалу 

нації. 

Робота екологічних експедицій є важливою умовою виховання 

моральності, національної свідомості і здатності орієнтуватися у системі 

екологічних, біологічних та природоохоронних знань 

Робота керівника біологічного гуртка в урбанізованому середовищі 

має ґрунтуватися на експедиційному методі, тому що це дає можливість 

для вирішення значної кількості завдань: залучати вихованців до 

діяльності гуртка і науково-дослідницької роботи,  безпосередньо 

спостерігати за живими істотами і вивчати тваринний і рослинний світ у 

природних умовах; виконувати соціальну реалізацію екологічних проектів. 

Експедиційний метод дає можливість вихованцям гуртка збирати 

фактичний науковий матеріал, відчувати важливість своєї роботи, 

здобувати професійний досвід, отримувати можливість для свідомого 

вибору майбутньої професії. Експедиційна робота є базовою у підготовці 

майбутнього фахівця з біології, екології, географії, адже без формування 

умінь і навичок проводити спостереження і дослідження у природі не 

можна підготувати кваліфікованого спеціаліста. 

Застосування експедиційного методу у творчому об’єднанні юннатів 

і зоологів Центру позашкільної роботи дало якісні показники. Кількість 

експедицій за останні роки поступово зростає. Наслідком плідної роботи 

під час експедицій є досягнення вихованців. Призерами обласних і 

всеукраїнських конкурсів, форумів та конференцій стали: у 2016-2017 

навчальному році – 11 вихованців, у 2017-2018 навчальному році – 22 

вихованці, у 2018-2019 навчальному році – 19 вихованців, (серед них 3 



переможці міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН та 1 переможець обласного етапу), у 2019-2020 навчальному році – 

16 вихованців (серед них 5 переможців міського етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН та 1 переможець обласного етапу), у 

2020-2021 навчальному році (вересень – листопад) – 3 вихованці (Додаток 

1). 
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Додаток 1 

Участь вихованців біологічного гуртка ЦПР у конкурсах 

2016 – 2017 навчальний рік 

Міжреґіональна конференція «Ковиловий степ»: 

1. Кручиніна Олеся – 1 місце. 

2. Рудь Анастасія – 2 місце. 

3. Решетова Марія – 3 місце. 

4. Савченко Тимур, Писаренко Ганна – участь. 

Форум «Дотик природи»: 

1. Слуцька Маргарита – 2 місце. 

2. Кручиніна Олеся – 3 місце. 

Обласна конференція «Біологічні дослідження і винахідництво» 

Секція зоології: 

1. Слуцька Маргарита – 1 місце. 

2. Кручиніна Олеся – 1 місце. 

3. Рудь Анастасія – 2 місце. 

4. Савченко Тимур – 2 місце. 

Секція ботаніки: 

Решетова Марія, Писаренко Ганна, Калюжна Олена – участь. 

Секция «Винахідництво»: 

1. Скряга Валерія – 3 місце. 

Секция «Юний дослідник»: 

1. Морозова Варвара – 2 місце. 

2017 – 2018 навчальний рік 

Міжреґіональна конференція «Ковиловий степ»: 

1. Рудь Анастасія – 1 місце. 

2. Морозова Варвара – 2 місце. 

3. Саприкіна Марія – 2 місце. 

4. Калюжна Олена – 3 місце. 

5. Скряга Валерія, Писаренко Ганна – участь. 

Форум «Дотик природи»: 

1. Рудь Анастасія – 3 місце. 

2. Скряга Валерія, Калюжна Олена, Писаренко Ганна – фіналісти конкурсу. 

Обласна конференція «Біологічні дослідження і винахідництво»: 

1. Скряга Валерія – 1 місце. 

2. Морозова Варвара – 2 місце. 

3. Рудь Анастасія – 2 місце. 

4. Писаренко Ганна – 2 місце. 

5. Позарецький Сергій – 3 місце. 

6. Калюжна Олена – 3 місце. 

7. Мєшков Андрій – 3 місце. 

8. Коваленко Марія – 3 місце. 

9. Саприкіна Марія – 3 місце. 

Обласна конференція «Екологія і здоров’я»: 

1. Саприкіна Марія – 2 місце. 



2. Писаренко Ганна – 2 місце. 

3. Сірик Андрій – учасник. 

Всеукраїнська конференція юних зоологів:  

1. Мєшков Андрій – 2 місце. 

2. Скряга Валерія – 3 місце. 

Всеукраїнський конкурс «Юний винахідник і раціоналізатор»: 

1. Скряга Валерія – 2 місце. 

2. Рудь Анастасія – 2 місце. 

Всеукраїнський конкурс робіт з природознавства «Юний дослідник»: 

1. Позарецький Сергій - 3 місце. 

Обласна конференція «Біологічні дослідження»: 

1. Позарецький Сергій - 3 місце. 

2018 – 2019 навчальний рік 

Форум «Дотик природи»: 

1. Саприкіна Марія – 2 місце. 

2. Рудь Анастасія – 3 місце. 

3. Скряга Валерія – 3 місце. 
4. Писаренко Ганна і Коваленко Марія – участь. 

Реґіональна конференція «Ковиловий степ»: 

1. Морозова Варвара – 2 місце. 

2. Рудь Анастасія – 3 місце. 

3. Скряга Валерія – 3 місце. 

4. Писаренко Ганна – 3 місце. 

5. Саприкіна Марія – 3 місце. 
6. Кокарєва Аліна і Мєшков Андрій – участь. 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України: 

1. Писаренко Ганна – 3 місце. 

2. Саприкіна Марія – 2 місце. 

3. Мєшков Андрій – 1 місце. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України: 
1. Мєшков Андрій – 2 місце. 

Обласна конференція «Біологічні дослідження і винахідництво» 

Секція зоології: 

1. Морозова Варвара – 2 місце. 

2. Кокарєва Аліна – 3 місце. 

3. Воропаєв Георгій – 3 місце. 

4. Писаренко Ганна – участь. 

Секция ботаники: 
1. Саприкіна Марія – 3 місце. 

2. Писаренко Ганна – участь. 

Секція «Юний дослідник»: 
1. Лахмоткіна Анна – 3 місце. 

Всеукраїнський конкурс винахідників і раціоналізаторів: 



1. Кокарєва Аліна – 3 місце. 

2. Морозова Варвара – 3 місце. 

2019 – 2020 навчальний рік 

Форум «Дотик природи»: 

1. Саприкіна Марія – фіналіст. 
2. Морозова Варвара – фіналіст. 

ХІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція «Південно-Східна Україна»: 

1. Рудь Анастасія – 2 місце. 

2. Скряга Валерія – учасник.  

Обласний конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт «Така відома невідома 

природа»: 

1. Лахмоткіна Анна – 1 місце. 

2. Морозова Варвара – 2 місце. 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України: 

1. Рудь Анастасія – 1 місце. 

2. Саприкіна Марія – 1 місце. 

3. Скряга Валерія – 2 місце. 

4. Морозова Варвара – 2 місце. 

5. Воропаєв Георгій – 2 місце. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України: 

1. Рудь Анастасія – 3 місце. 

2. Саприкіна Марія – учасник. 

 

Обласна конференція «Біологічні дослідження»: 

1. Лахмоткіна Анна – 1 місце. 

2. Морозова Варвара – 3 місце. 

3. Кокарєва Аліна – 3 місце. 

4. Позарецький Сергій, Рудь Анастасія, Савченко Марія – участь 

Обласний конкурс екскурсоводів музеїв: 

1. Скряга Валерія – 3 місце. 

 

Всеукраїнська конференція юних зоологів: 

1. Морозова Варвара – 3 місце. 

2. Кокарєва Аліна – 3 місце. 

3. Позарецький Сергій – участь. 

 

Обласний етап Всеукраїнської акції «Грак – птах 2019 року»:  

1. Рудь Анастасія – 1 місце. 

2020 – 2021 навчальний рік (вересень – листопад) 

Обласний конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт «Така відома невідома 

природа»: 

1. Лахмоткіна Анна – 1 місце. 

2. Морозова Варвара – 2 місце. 

3. Саприкіна Марія – 3 місце. 

 



Динаміка змін навчальних досягнень вихованців 

 

Конкурси 

2018 – 2019 навчальний 

рік 

2019 – 2020 навчальний 

рік 

Кількість 

учасників 

Кількість 

дипломів 
(1-3 місця) 

Кількість 

учасників 

Кількість 

дипломів 
(1-3 місця) 

Міський конкурс 

МАН 3 3 5 5 

Обласний 
конкурс МАН 1 1 2 1 

Всеукраїнські 
конкурси 

7 5 7 3 

Інші конкурси 14 10 10 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самойленко Ніна Олексіївна, директорка комунального закладу 

«Міський центр екологічної творчості Луцької міської ради» 

  

ДОСВІД СПІВПРАЦІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДІЖНИЙ 

КЛІМАТИЧНИЙ ПАРЛАМЕНТ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ 

МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ  
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                                                    Вступ 

Важливим компонентом громадянської освіти є виховання в 

учнів розуміння важливості громадянської ініціативи у процесі 

розв’язання актуальних питань на рівні школи, вулиці, населеного 

пункту, регіону. Саме молодь сьогодні стала тією верствою населення, 

яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за наше спільне 

майбутнє. Громадянські компетентності підростаючого покоління 

можуть бути сформовані лише у ході безпосередньої соціальної 

практики, залучення молоді до діяльності у дитячих та молодіжних 

громадських організаціях, засвоєння нею соціальних норм поведінки 

через участь у громадському житті школи, міста створення умов для 

самовизначення, самоствердження й самореалізації кожної 

особистості, через наявність широкого вибору напрямів і видів 

діяльності, розвиток креативності, ініціативи, формування активної 

громадянської позиції. 

Крім того, в дітей проявляються особистісні риси, лідерські 

якості, виховується характер, удосконалюються ораторські навички і, 

що найцінніше, з’являється досвід організаторської роботи. Саме 

через діяльність молодіжних громадських організацій учні можуть 

організовувати роботу проектів, цікавих для всіх школярів міста, 

оперативно реагувати на події, які можуть мати велике значення для 

життя громади міста. 

Молодіжні громадські організації здійснюють велику 

просвітницьку роботу щодо духовного, екологічного, культурного 

відродження місцевої громади. В Україні вже сьогодні напрацьовано 

досвід співпраці органів місцевого самоврядування та громадського 

сектору стосовно практичного втілення та виконання конкретних 

програм, відбувається розбудова демократії та становлення 

громадянського суспільства, тобто суспільства, яке зможе повною 

мірою контролювати діяльність держави.  

Громадянська компетентність підростаючого покоління може 

бути сформована тільки тоді, коли учні будуть брати безпосередньо 

участь у співпраці з органами місцевої громади, яка є для учнів 

широким полем діяльності застосування їхніх зусиль. Бо саме тут 

вони отримують свій перший і найважливіший досвід прийняття 

рішення щодо суспільно важливих питань. 

Така робота є ефективною і корисною для обох сторін: по-



перше, молодь відчуває свою значимість у вирішенні важливих 

завдань міста; по-друге, набирається досвіду, взявши приклад зі 

старшого покоління у вирішенні окремих проблем міста; по-третє, на 

майбутнє: знайде своє місце в суспільному житті.  

Для цього необхідно, щоб громадяни цього суспільства мали 

навички демократичного життя. Такі навички може дати участь в 

громадських організаціях. Надзвичайно важливу роль у цій співпраці 

відіграють різного роду учнівські об’єднання екологічного 

спрямування, що працюють в освітніх закладах міста. Саме через 

систему органів учнівського самоврядування і реалізується потреба 

учнів до конкретного виду діяльності щоб змінити на краще свою 

школу, своє місто. Важливість залучення молоді до розвитку місцевої 

демократії, становлення системи місцевого самоврядування, активної 

участі у житті громади та місцевих громадських ініціативах 

обумовлена такими чинниками: 

- молодь здатна вносити інноваційні, нестандартні підходи до 

вирішення проблем місцевої громади, сприяти запровадженню 

новітніх інформаційних, управлінських технологій у місцевому 

самоврядуванні; 

- молодь є доволі великою групою громадян. На сьогодні в 

Україні молодь віком від 14 до 28 років становить близько 11 млн. 

осіб. Тому важливим є врахування її потреб, бачення проблем 

місцевого розвитку, що може значною мірою здійснюватися через 

різні форми її активної участі; 

- майбутнє місцевої демократії та сталий розвиток громад 

значною мірою залежить від того, наскільки сьогодні молоді фахівці 

будуть спроможні сприйняти накопичений управлінський досвід та, 

враховуючи європейські стандарти, здійснювати управління 

процесами місцевого розвитку. 

Сьогодні є цілком помітні тенденції до успішного сценарію 

розвитку громадянського суспільства. І каталізаторами цього процесу 

є саме свідомі громадяни, яких ми виховуємо в закладах освіти. Тож 

основне завдання педагога – виховувати аналогічні позиції в старших 

підлітків у школі у співпраці з тими, хто активно проявляє свою 

громадянську позицію.  

 

 

 

 



 

 

                                                     Розділ 1. 

Реалізація плану екологічної освіти і виховання  

через створення загальноміського  

ГО «Молодіжний кліматичний парламент» 
Важливу роль, зважаючи на світові тенденції розвитку 

суспільної самосвідомості, відіграє екологічна освіта і виховання 

учнів. Екологічна освіта учнів може ефективно реалізовуватись через 

здійснення учнівського самоврядування і його співпрацю з місцевими 

громадськими організаціями. Такі форми роботи з екологічної освіти і 

виховання мають широкі можливості, створюючи передумови для 

розвитку соціальної активності школярів, їх самостійності, 

усвідомлення природи як системи цілого ряду цінностей, розвитку 

здатності до моральних оцінок як індивідуального, так і суспільного 

ставлення до навколишнього середовища. 

Екологічне виховання – це  організований і цілеспрямований 

процес формування системи знань про природу і суспільство, 

реальним показником якої є практичні дії учнів по відношенню до 

навколишнього середовища  

На базі міського Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради (далі МЦЕНТУМ) з метою 

формування у дітей і молоді екологічної культури, екологічного 

мислення, навичок самоврядування й соціальної активності, 

проведення просвітницької роботи серед широких верств населення 

щодо захисту і збереження клімату, залучення учнівської молоді до 

участі у практичних екологічних заходах, обміну досвідом зі 

здійснення природоохоронної діяльності створено загальноміську 

молодіжну  громадську організацію «Молодіжний кліматичний 

парламент» (далі ГО МКП). До неї входять учні 8-11 класів - це 

підлітки віком від 13 до 17 років - обдарована, талановита молодь. І 

головна мета, яка стоїть перед нами, педагогами, - виявити таланти 

кожного і допомогти їх розвинути. 

Однією з актуальних тем для сучасних школярів є організація 

ГО «Молодіжний кліматичний парламент» та його зв'язок із місцевою 

громадою. Педагоги МЦЕНТУМ корегують роботу учнівських 

лідерів, допомагають їм побачити проблеми місцевої громади на 

вулиці, де вони проживають, у громадських місцях. Ефективними 

формами виховання та навчання є практична робота, пізнання через 



особисту діяльність, через відчуття відповідальності і особистої 

значущості. Лідери ГО МКП зазначають, що чималих результатів у 

згуртуванні та активізації учнівської молоді, в підвищенні соціальної 

активності юних громадян можна досягти, залучивши їх до 

соціальних проектів, благодійних акцій і волонтерського руху. 

Реалізація різних екологічних проектів сприяє вихованню в молодих 

людей організаторських та лідерських якостей, почуття 

відповідальності, самоствердженню в суспільно значущій діяльності, 

розвитку свідомих громадян Української держави, заохочує дітей до 

участі у громадській роботі. 

Діяльність ГО МКП будується на принципах гуманізму, 

взаємоповаги та спрямовується на розвиток здібностей дітей і молоді. 

У своїй діяльності ГО МКП керується Конституцією України, 

законами України, указами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, іншими актами законодавства України, а 

також Положенням про загальноміську громадську організацію 

«Молодіжний кліматичний парламент», розпорядженнями Луцької 

міської ради та управління освіти Луцької міської ради. 

Координацію діяльності ГО МКП, у тому числі інформаційне 

та організаційно-технічне забезпечення, здійснює МЦЕНТУМ. 

Основними завданнями ГО МКП є: 

- формування у дітей та молоді екологічної культури та 

екологічного мислення; 

- обмін досвідом щодо провадження природоохоронної 

діяльності; 

- пошук нових форм і методів екологічного виховання дітей та 

молоді; 

- створення умов для розвитку та самореалізації особистісного 

потенціалу молоді; 

- формування навичок самоврядування та соціальної 

активності; 

- проведення просвітницької роботи серед широких верств 

населення щодо захисту і збереження клімату, залучення дітей та 

учнівської молоді до участі у практичних природоохоронних заходах;  

- співпраця з молодіжними громадськими організаціями інших 

держав. 

Для реалізації основних завдань ГО МКП має право: 

- координувати діяльність шкільних осередків через систему 

органів учнівського самоврядування ; 



- організовувати та проводити просвітницьку роботу серед 

населення з питань захисту та збереження клімату; 

- організовувати природоохоронні акції, залучати до їх 

проведення дітей та учнівську молодь; 

- розробляти нові форми та методи організації еколого-

просвітницької роботи з дітьми та молоддю; 

- залучати учнівську молодь до розроблення проектів еколого-

просвітницького спрямування на захист клімату; 

- співпрацювати з молодіжними  громадськими організаціями 

інших держав; 

- поширювати інформацію про свою діяльність. 

У процесі активної громадської діяльності в ГО МКП у молоді 

виробляються практичні вміння та навички, а саме: 

- критичне мислення (уміння оцінювати різні джерела 

інформації під критичним кутом зору, розрізняти правдиву 

інформацію від фейкової, визначити та долати стереотипи й 

упередження); 

- вирішення проблеми, конфлікту (вміння об’єктивно 

аналізувати різні конфлікти, залагоджувати їх, уникаючи агресії та 

зберігаючи власну гідність, застосовувати різні підходи до вирішення 

проблем); 

- співробітництво (уміння співпрацювати з іншими у процесі 

спільного вирішення завдань та пошуку винаходів із проблемних 

ситуацій); 

- перспективне бачення, розвиток уяви (уміння уявляти кращий 

стан власного довкілля у перспективі та прагнення до його 

практичного вдосконалення); 

- толерантність (навички виваженого розв’язання проблем). 

 

 

 

                                                            Розділ 2 

Від планів до практичних дій! 
Учасники ГО МКП проводять активну просвітницьку роботу 

серед лучан  щодо захисту і збереження клімату через роздільний збір 

побутових відходів, залучають до співпраці учнівську молодь, батьків 

у практичних екологічних заходах, акціях, флешмобах, майстер 

класах, до розробки проектів еколого-просвітницького спрямування 

для покращення екологічної ситуації у місті, а також співпрацюють з 



громадськими організаціями, поширюють  ідеї стратегії Zero Waste 

(нуль відходів). 

Першим кроком у просвітницькому напрямку стала екскурсія 

активу ГО МКП у рамках проекту «Екологічна дружба понад 

кордонами», мета якого підвищення екологічної свідомості жителів 

Луцька шляхом проведення відповідних просвітницьких заходів, 

налагодження контактів та обміну досвідом між представниками 

установ, які працюють у сфері екології та управління відходами.  

Учні та вчителі закладів загальної середньої освіти №№ 5, 7, 9, 

10 та МЦЕНТУМ відвідали сміттєсортувальну станцію підприємства 

«Луцькспецкомунтранс». Це важливий для Луцька проект, який вже 

успішно працює, відсортовуючи сміття сухої фракції – ПЕТ-пляшки 

різних видів, поліпропілен, метал, алюмінієві банки, папір. 

Відсортований матеріал йде підприємствам вторинної переробки. 

Лінія дозволяє розвантажити сміттєвий полігон в с. Брище, а також 

поліпшує екологічну ситуацію в Луцьку.  

Сергій Андрієвський, начальник сміттєсортувальної станції 

розповів, що побутові відходи на сортувальну станцію збирають із 

контейнерів, що встановлені у Луцьку для збору сухої фракції. Далі 

сміття вивільняється від мішків та дрібних відходів. Потім крупну 

фракцію сортують вручну працівники підприємства. Відходи 

розподіляють на кілька видів ПЕТ-пляшок, 2 види скла, поліпропілен, 

метал, алюмінієві банки, папір. Далі спресовані матеріали збуваються 

підприємствам, які займаються переробкою сміття. При повному 

навантаженні лінія здатна пропустити 50 тис тон сміття в рік. 

З 2018 року в Україні запроваджено нові правила поводження з 

побутовими відходами. Змінюється система збору сміття й у м. 

Луцьку, згідно з якою громадяни зобов’язані його сортувати, адже 

сортоване сміття можна переробити та використати повторно. Завдяки 

сортуванню, його менше вивезуть на міський полігон твердих 

побутових відходів. 

Учнівська молодь міста є активними агентами змін у 

просвітницькій компанії серед лучан аби довести до відома мешканців 

правила сортування сміття. Змішані відходи – це сміття, а роздільно 

зібрані – це ресурси! Закликаємо лучан до роздільного збору 

побутових відходів. Спільними зусиллями ми покращимо екологічну 

ситуацію, подбаємо про чисте та комфортне місто! 

18 лютого 2019 року у МЦЕНТУМ відбулась  настановча сесія 

молодіжної громадської організації «Молодіжний кліматичний 



парламент», де актив ГО МКП учні 10-х класів: ЗЗСО № 5 Аліна 

Маркус, Влад Трофімов, ЗЗСО № 7 Роман Дмитроца, Юлія Сисоєва, 

ЗЗСО № 9 Злата Жулковська, ЗЗСО № 10 Ангеліна Шевчук запросили 

до співпраці учнівську молодь міста, активних членів шкільних 

осередків екологічного спрямування. Вони ознайомили присутніх 

(учнів ЗЗСО №№ 4, 13, 14, 17, 19, 20, 25) зі структурою, метою, 

завданнями та планом дій ГО МКП, поділилися враженнями від 

поїздки до краю Ліппе Федеративної Республіки Німеччина, 

наголосили на важливості сортування сміття, проведенні 

просвітницької роботи серед широких верств населення щодо захисту 

і збереження клімату, обмінялися досвідом зі здійснення 

природоохоронної діяльності та запросили до співпраці учнівську 

молодь Луцька у практичних екологічних заходах, просвітницькій 

компанії серед лучан для покращення екологічної ситуації в місті. 

На заході учасниками було запропоновано і затверджено план 

дій ГО «Молодіжний кліматичний парламент»: 

1. Засідання ГО МКП. 

2. Зустріч з школярами міста різних вікових категорій. 

3. Квести. Флеш-моби. Відеоролики. 

4. Залучення ГО екологічного спрямування міста до співпраці. 

5. Акції, толоки по прибиранню окремих територій шкіл, 

парків. 

6. Брошури. Листівки пропагування роздільного збору сміття. 

7. Висвітлення в соціальній мережі на сторінках фейсбук, 

інстаграм: події, факти, коментарі. 

8. Національна дружина (залучення, співпраця). 

9. Соціальний флешмоб «Я не смічу, а сортую сміття». 

10. Інтерв’ю з лучанами. Соціальне опитування. 

11. Показати, що різні соціальні групи сортують сміття. 

12. Змішані відходи – це сміття, а роздільно зібрані – це 

ресурси! На смітті можна заробити гроші. Просвітницька робота серед 

лучан. 

13. Екологічний фестиваль як платформа однодумців 

«Обираємо життя в стилі ЕКО!» 

Розділ 3. 

Ми за чисте, комфортне, європейське місто Луцьк! 

3.1.Досвід співпраці загальноміської громадської 

організації «Молодіжний кліматичний парламент» з 

органами місцевого самоврядування щодо покращення 



життя місцевої громади. 
Важливою якістю сформованого громадянина є бажання і 

потреба брати участь у справах громади, міста, у якому живеш. Кожне 

місто - це зосередження своїх територіальних особливостей 

проведення свят, надбання культурних традицій.  

Участь у проектах - це реальна можливість учнівської молоді 

самостійно планувати, реалізовувати та оцінювати свої справи, 

зробити значний внесок у життя і розвиток суспільства. Саме через 

власну участь молодь розвиває свої здібності, навички, формуює 

життєві цінності, самостверджуються та самореалізовуються. 

У 2018-2019 навчальному році членами громадської організації 

«Молодіжний кліматичний парламент» було ініційовано, розроблено 

та впроваджено ряд екологічних проектів.         

 Аліна Маркус і Влад Трофімов, учні Луцької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради (далі ЗЗСО № 5), 

активні учасники ГО МКП, постійно залучали учнівську молодь до 

участі у практичних екологічних заходах, обміну досвідом зі 

здійснення природоохоронної діяльності. 17 лютого 2019 року 

започаткували у своєму освітньому закладі просвітницький проект 

«Що робити зі сміттям, яке не можна викидати у контейнери», який 

сприяє формуванню навичок місцевого самоврядування та соціальної 

активності молоді. 

За їх ініціативою та за сприяння батьківського комітету (Шнит 

В.І.) у ЗЗСО № 5 на 1 поверсі в березні 2019 встановлено контейнер 

для роздільного збору сміття (папір, пластик, скло). 

Ангеліна Шевчук - активний агент змін у просвітницькій 

компанії серед учнів комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – 

професійний ліцей Луцької міської ради» (далі ЗЗСО № 10) аби 

довести до відома школярів правила сортування сміття, залучила 

учнівську молодь до розробки проектів еколого-просвітницького 

спрямування на захист клімату. Активно поширювала серед учнів 

закладу інформацію про свою діяльність. Проводила бесіди з 

першокласниками, демонструвала соціальні ролики «Для чого 

потрібно сортувати сміття та побутові відходи». 

Роман Дмитроца та Юлія Сисоєва, активні учасники ГО МКП, 

провели низку просвітницьких заходів у комунальному закладі 

«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 7 – природничий ліцей», (далі ЗЗСО № 7): виховні години 



з учнями 10-х класів «Пластик в океані», загальношкільний конкурс 

на кращий дизайн еко-сумки в рамках реалізації проекту «Відмовся 

від поліетиленового пакету». 

Ірина Пилипчук та Оксана Магдюк, активні парламентарі ГО 

МКП започаткували і провели у комунальному закладі «Луцька ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради» (далі ЗЗСО № 17) 

просвітницький проект «Сортуємо сміття правильно!» для учнів 5-9 

класів аби довести до відома школярів правила сортування сміття. 

Після перегляду соціального відеоролика, проведення просвітницької 

роботи з даного питання, міні-гри «Як правильно сортувати сміття» 

школярів запросили на флешмоб. По завершенні учасники заходу 

активно долучились до майстер-класів «Друге життя сміття!» які 

провели їх однокласники. 

Одним із важливих напрямків екологічної роботи ГО МКП є 

випуск агітаційних листків за підтримки відділу екології Луцької 

міської ради. Для прикладу наведемо «Звернення учасників ГО МКП 

до лучан» на загальноміському екофестивалі «Як ти можеш 

допомогти планеті?», приуроченому Всесвітньому дню Землі у квітні 

2019 року. 

Дорогі лучани! 

У рамках проекту «Екологічна дружба понад кордонами», що 

реалізується виконавчим комітетом Луцької міської ради спільно з 

Адміністрацією краю Ліппе, у вересні відбувся ознайомчий візит 

учнів та вчителів екології шкіл міста Луцька до краю Ліппе 

Федеративної Республіки Німеччина. Під час візиту ми ознайомились 

з кращими практиками управління відходами та особливостями 

ведення екологічно-просвітницької роботи у краї Ліппе. 

Ми - учасники загальноміського ГО «Молодіжний кліматичний 

парламент» хочемо наголосити на важливості сортування сміття, 

проведенні просвітницької роботи серед широких верств населення 

щодо захисту і збереження клімату, обмінятися досвідом зі здійснення 

природоохоронної діяльності та запросити до співпраці учнівську 

молодь у практичних екологічних заходах, просвітницькій компанії 

серед лучан для покращення екологічної ситуації в місті. 

Ми залучаємо учнівську молодь до розробки проектів еколого-

просвітницького спрямування на захист клімату: «Для чого потрібно 

сортувати сміття та побутові відходи», «Відмовся від поліетиленового 

пакету», «Сортуємо сміття ПРАВИЛЬНО!» «Що робити зі сміттям, 

яке не можна викидати у контейнери», що сприяє формуванню 



навичок місцевого самоврядування та соціальної активності молоді. 

Закликаємо усіх мешканців Луцька і надалі проводити цілий 

комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля:  

- не допускати утворення стихійних сміттєзвалищ; 

- використовувати систему роздільного збору вторинної сировини 

з подальшою її переробкою; 

- постійно впорядкувати вулиці, парки, школи, прибудинкові 

території; 

- висаджувати дерева, кущі, квіти; 

- підвищувати екологічну свідомість, постійно проводити 

просвітницьку діяльність у сім'ях, дитячих садках, школах, вищих 

навчальних закладах, підприємствах, установах міста. 

Змішані відходи – це сміття, а роздільно зібрані – це ресурси! 

Закликаємо лучан до роздільного збору побутових відходів. Разом ми 

покращимо екологічну ситуацію, подбаємо про чисте та комфортне 

місто! 

Переконані, що спільні зусилля влади, фахівців 

природоохоронних організацій і громадян сприятимуть розвитку 

нашого міста  та його безпечному майбутньому.  

З повагою члени ГО Молодіжного кліматичного парламенту 

міста. 

Активна інформаційно-освітня кампанія з роз’яснення 

необхідності належного збору сміття для його подальшої утилізації 

ведеться педагогами та багатьма вихованцями нашого МЦЕНТУМ. 

Вона передбачає широке залучення учнівської молоді до 

оздоровлення довкілля від відходів, формування екологічної 

свідомості, охоплює проведення таких заходів: загальноміського 

екофестивалю «Як ти можеш допомогти планеті», де оголошуються 

щорічно підсумки збору вторинної сировини учнями ЗЗСО та 

вихованцями ЗДО міста, міського конкурсу екологічного плакату 

«Екосвіт очима юного художника» з теми «Я сортую сміття, а ти?» 

(найкращі роботи прикрашають стіни кабінету). Власними роботами 

школярі закликають мешканців рідного краю до правильної моделі 

поведінки з відходами власного споживання, а саме, сортувати сміття 

за схемою роздільного збору.   

Учасники громадської організації «Молодіжний кліматичний 

парламент»  та міський осередок Всеукраїнської Дитячої Спілки 

«Дитячий екологічний парламент», що функціонують на базі 

МЦЕНТУМ проводять активну просвітницьку роботу серед широких 



верств населення щодо захисту і збереження клімату через роздільний 

збір побутових відходів, залучають до співпраці учнівську молодь, 

батьків у практичних екологічних заходах, акціях, флешмобах, 

майстер класах, до розробки проектів еколого-просвітницького 

спрямування для покращення екологічної ситуації у місті.  

22 травня 2019 року на базі Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру відбувся ІІІ зліт обласного осередку 

Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент». 

Юні екологи міст, районів і територіальних громад області звітували 

про проведену природоохоронну та просвітницьку роботу. Лідери 

міського осередку ВДС ДЕП, активні учасники ГО МКП Пилипчук 

Ірина, Магдюк Оксана, Клименова Анастасія, учениці 9-Б класу ЗЗСО 

№17 (керівник делегації Борсук Наталія Петрівна, керівник гуртків 

МЦЕНТУМ) поділилися з усіма присутніми власним досвідом 

еколого-просвітницької діяльності, а також прозвітували про основні 

заходи, акції екологічного спрямування у закладах освіти міста. Після 

звітних виступів всіх делегацій, за результатами голосування 

Пилипчук Ірина увійшла до активу обласного осередку ВДС ДЕП.  

 

3.2. ZEROwasteQueste - екологічний експеримент  

у місті Луцьку 
Люди у 21столітті потопають у сміттєвих відходах: 

інформаційних та справжніх. Ми не думаємо, де ми будемо жити 

через 20 років, і що залишимо нашим дітям, онукам. Життя 

швидкоплинне, якщо ми не будемо боротися з цією проблемою 

сьогодні, то будемо оточені сміттям завтра. 

Криза — це завжди час можливостей, змін і нестандартних 

рішень. Проблема утилізації відходів характерна для всіх українських 

міст. Доки одні ламають голову над тим, куди вивезти сміття, інші 

експериментують над тим, щоб відходів у смітниках стало менше. Так  

ініціативні лучани протягом останніх півроку поступово долучаються 

до світового громадського руху Zero Waste (у перекладі на українську 

«нуль відходів»). 

Це не просто рух чи ініціатива, а філософія ставлення до 

споживання, за якої ресурси максимально використовують протягом 

усього життєвого циклу. Вона базується на необхідності продукувати 

менше сміття, уникаючи у побуті пластику, поліетилену, 

використовуючи речі з органічних матеріалів і такі, які можна 

переробити. 



Учасники ГО МКП також активно долучились до ідеї  нуль 

відходів та спільно  з іншими громадськими організаціями, 

поширюють  стратегію Zero Waste. ZEROwasteQueste - екологічний 

експеримент у місті Луцьку (організатори - Оксана Тарабанюк, 

Катерина Демидюк, Маряна Сорочук) в якому брали участь чотири 

молодіжні команди, які представляли СНУ, ЛНТУ та ГО 

«Молодіжний кліматичний парламент» міста Луцька. Щодня, 

впродовж 21 дня, кожна команда виконувала різноманітні тематичні 

завдання зі сфери zerowaste та ділились своїм досвідом із Facebook-

спільнотою. У Facebook ми створили паблік #ZeroWasteQuesteLutsk, 

який став осередком проактивних лучан, згуртувавши мешканців, які 

готові щось змінювати в своєму щоденному житті.        

Отже 09 квітня 2019 року в перший день проекту 

ZEROwasteQueste ми вивчали присутність одноразових речей у 

нашому житті: приреченими одразу йти на смітник, наскільки 

необхідними вони є насправді? Команда ГО МКП активно долучилась 

до роздільного збору відходів: паперу, пластику, батарейок. Збираємо! 

Сортуємо! Навчаємо! Батарейки — це загроза для природи та людей! 

Потрапляючи у навколишнє середовище вони розкладаються та 

забруднюють природу токсичними речовинами. Із водою та їжею 

вони потрапляють в організм людини і здатні завдати значної шкоди 

здоров’ю! В Україні про переробку використаних батарейок 

задумались зовсім недавно. В місті Луцьку ініціатором збору таких 

відходів виступив відділ екології Луцької міської ради за участі 

закладів освіти міста. А це 67 пунктів збору у школах і садочках. Поки 

більшість мешканців України чекає на вирішення проблеми 

налагодження збору відходів електронного та електричного 

обладнання учні луцьких шкіл та вихованці дитсадочків збирають 

відпрацьовані батарейки тонами, які вже точно не потраплять на 

полігон для захоронення відходів, у ґрунт та воду. Кожний крок у 

вирішенні проблеми важливий! Збір макулатури закладами освіти 

міста є вагомим елементом роздільного збору відходів, який не лише 

дає суттєвий економічний ефект, а й навчає дітей бути розсудливими, 

ощадливими в стосунках між людиною та довкіллям, задумуватись 

над власною роллю в цій системі.  Головне завдання на сьогодні на 

наш погляд – це сортоване сміття не скидати у загальний контейнер! 

Не дамо перетворити ресурс для вторинної переробки на відходи для 

сміттєзвалища! 

Другий день ZEROwasteQueste. Найбільше нашій команді ГО 



МКП допомагають мінімізувати сміття вже сьогодні - екологічні 

сумки багаторазового використання. По-перше це зручно, по-друге це 

в тренді, по-третє це екологічно чисто (менше пластикових пакетів 

приноситься у наші домівки), по четверте – це модно, стильно, 

економить кошти на купівлю пакетів і ще багато плюсів. Сучасна 

молодь агент змін в місті і країні. Закликаємо усіх приєднуватись до 

нас! 

Третій день ZEROwasteQueste команда ГО МКП дослідила 

відсоток органічних відходів у загальній кількості за день і дійшла 

висновку, що в середньому за день 30-40% складає органіка. В 

залежності, що ми готуємо: овочі (особливо багато залишків від 

чищення картоплі, качани капусти, шкірки огірків…,) живу, солену чи 

морожену рибу (луска, нутрощі, кістки). Навіть якщо купувати 

економно продукти і не перезавантажувати холодильник, щоб не 

псувалось однаково відходів багато. Довго зберігатися у міській 

квартирі таке сміття не може (майже відразу викидали через 

характерний запах особливо від риби).  

Найкраще мінімізувати відходи вийшло коли приготували 

картоплю в мундирах, запекли овочі в духовці та приготували рибу на 

грилі (філе – відходів точно не було). Смачно поїли, соку яблучного 

(із запасів домашньої консервації) з задоволенням випили. Сьогодні 

вийшло! Надалі будемо думати! 

 Команда ГО МКП за 5 днів участі в проекті #ZEROwasteQueste 

досліджуючи практики управління відходами та особливості ведення 

екологічно-просвітницької роботи з цього питання переконалася, 

якщо сміття змішане з органічними (мокрими) відходами, його 

сортування значно ускладнюється і ефективність сортування та 

переробки зменшується. Найефективніше і економічно найбільш 

виправданими є сортування і переробка органічних відходів на місці з 

подальшим застосуванням продукції переробки.  

 При переробці органічних відходів можна отримувати якісне 

добриво. При цьому об'єм відходів після переробки зменшується в 2-3 

рази. Це по-перше: майже наполовину зменшить навантаження на 

полігон в Брище, адже органічні відходи складають 25-35% 

загального об’єму відходів; по-друге: підвищить ефективність 

сортувальної лінії, адже коли у змішаному смітті немає вологих 

органічних відходів, ефективність сортування збільшується; по-третє: 

органічні відходи перетворюються на цінне органічне добриво.  

 З цього «сміття» можна отримати найкраще добриво для свого 



городу – біогумус, який швидше і краще допомагає рослинам, і розхід 

його в 20 разів менше ніж гною (він не пахне, не містить патогенних 

мікроорганізмів і гнилісних бактерій).  

Для переробки біо відходів, як вдома так і в промислових 

масштабах можна використовувати каліфорнійського черв’яка. Хтось 

назвав каліфорнійського черв’яка «найкращою домашньою 

тваринкою»: не шумить, не пахне, шерсть з нього не летить, 

дружелюбно помахує хвостиком, коли хочеш на нього подивитись. 

Червоний каліфорнійський черв’як по вигляду майже наш гнойовий, 

але відрізняється від нього як сортова яблуня від дички. Дикун-

гнойовик за рік розмножується  4-6 разів, а черв’як, що промислово 

розводиться, аж 500. Їсть він теж відповідно... За день з’їдає, скільки 

сам важить. Існують навіть цілі спеціалізовані ферми 

(вермигосподарства), які займаються розведенням каліфорнійського 

черв’яка і виробництвом біогумусу.   А поки ще не вирішили, який 

спосіб із багатьох на сьогодні запропонованих, обрати вирішили 

максимально можливо зменшити кількість відходів вдома: не 

купувати зайвого, переглянути страви щоденного меню (смачно, 

корисно, ощадливо) щоб було менше залишків після приготування 

їжі. 

День 6 #ZEROwasteQueste команда ГО МКП провела у пошуках 

корисних речей, що потребували термінового ремонту. Так наші 

дівчатка, як завжди найкращі, знайшли важливі  для них фени і 

понесли їх в ремонт. Все працює! Ми задоволені! 

День 7 #ZeroWasteQueste активно взяли участь у відео конкурсі 

на тему #ЛуцькСортуєСміття. Учасники ГО МКП Ірина Пилипчук та 

Оксана Магдюк, учениці ЗЗСО № 17 започаткували і провели у 

закладі просвітницький проект «Сортуємо сміття правильно» для 

учнів 5-9 класів аби довести до відома школярів правила сортування 

сміття. Після перегляду соціального відеоролика, проведення 

просвітницької роботи з даного питання, міні-гри «Як правильно 

сортувати сміття» учасників запросили на флешмоб. По завершенні 

учасники заходу активно долучились до майстер-класів «Друге життя 

сміття!» які провели їх однокласники. Сортовані відходи (клаптики 

тканини, обгортки від солодощів,  папір, пластикові і скляні пляшки) 

перетворились у дитячих роботах на прекрасні вироби прикладного 

декоративного мистецтва. 

День 8 #ZEROwasteQueste команда ГО МКП щодня в своїй 

навчальній діяльності користується папером у вигляді конспектів, 



зошитів, підручників, контурних карт, атласів тощо. У підготовці до 

уроків пишемо велику кількість рефератів, наукових робіт, доповідей. 

На жаль присутня в нашій діяльності велика кількість чернеток у 

підготовці до захисту проектів різних напрямків. Щороку папір, який 

вже нами не використовується ми здаємо у наших освітніх закладах на 

макулатуру. Завдяки участі у проекті ZEROwasteQuest ми вчимося 

уникати створювати велику кількість відходів. Щоб зменшити 

кількість використаного нами паперу друкуємо на дві сторони, 

намагаємося більше користуватися електронними ресурсами і 

програмами, щоб не друкувати матеріал, який ми готуємо на урок. У 

шкільній їдальні намагаємось доїдати усі страви, щоб не залишати 

харчових відходів. Після занять, коли купуємо у магазині продукти і 

речі намагаємося не брати зайвого, користуватися еко-торбинками. 

Намагаємось замінити використання одноразових речей (посуду, 

поліетиленових пакетів), відмовитись від чаю у пакетиках. 

Переглянули свої шкільні приладдя, які ще можна використати чи 

знайти їм альтернативне використання. Ми за еко-школу! За нуль 

відходів! 

День 9 #ZEROwasteQueste - день чистоти та гігієни! Команда ГО 

МКП  проаналізувала засоби чистоти та гігієни (речі, упаковки), які є 

у нашому побуті. Це шок! Майже усі засоби для гігієни (креми, 

шампуні, зубні пасти і порошки, мило тверде і рідке, вологі серветки, 

олійки дезодоранти…) запаковані в пластик чи полієтилен. Більшість 

з цих упаковок не придатна для повторної переробки. Якщо вміст 

гігієнічних засобів закінчиться одночасно, то ми ризикуємо наповнити 

відходами не одне сміттєве відро. Участь команди у проекті 

#ZEROwasteQueste в черговий раз спонукає задуматись як зменшити 

кількість пластику навколо нас! 

Це в першу чергу шукати альтернативні рецепти з народної 

скарбниці. Протягом багатьох століть люди обходилися без шампунів, 

і їх волосся було густим, блискучим, у жінок - об'ємним і довгим. 

Замість шампуню активно використовували гірчицю, соду, яйця, 

трави, молочні продукти та ін. Сьогодні всі ці традиції починають 

відроджуватися, так як у них є цілий ряд переваг: відбувається 

додаткове живлення коріння корисними речовинами (вітамінами і 

мікроелементами); в шкіру голови і всередину волосся не потрапляє 

нічого чужорідного; в клітинах не накопичуються токсини; волосся 

виглядає доглянутим і красивим; сяє природним блиском; зникає 

лупа; посічених кінчиків стає менше; волосся росте швидше; 



припиняється його випадіння. Переваг - маса, тому обов'язково 

потрібно спробувати промити голову замість шампуню відваром 

трави, розведеним водою, або кислим молоком. Рецептів миття 

волосся без шампуню багато, але колись потрібно навчитися це 

робити. 

По друге – переходити на натуральну косметику: мило та креми 

ручної роботи. Усі погодяться з тим, що дуже важливим є те, що ми 

їмо, що потрапляє всередину організму. Те ж саме можна сказати і про 

косметику: те, що ми наносимо на себе, через шкіру також потрапляє 

всередину організму. У результаті це позначається як на здоров'ї, так і 

на зовнішньому вигляді. Рослинні олії - це подарунок природи, 

джерело корисних речовин, вітамінів (амінокислоти, незамінні жирні 

кислоти, антиоксиданти, мікроелементи). Це хоч якось допоможе нам 

зменшити кількість пластикових упаковок у наших помешканнях. Бо 

косметичні засоби приготовані вдома можна зберігати в скляних 

баночках у холодильнику чи багаторазових контейнерах.  

Вологі серветки - це сьогодні велика екологічна проблема! Дуже 

багато речей, що з’явились у нашому житті аби його полегшити, 

завдають величезної шкоди довкіллю. Вологі серветки є у багатьох у 

сумці, виручають батьків при догляді за дітьми, використовуються 

для зняття макіяжу, очищення рук, для прибирання вдома. То що ж з 

ними не так? Ось деякі факти: 

 - Вологі серветки використовуються як туалетний папір і 

змиваються в каналізацію. Рекламовані як розкладні, насправді вони 

не розкладаються як звичайний туалетний папір. Поєднуючись з 

жирами і оливами, вони заблоковують каналізаційні колектори. 

 - Більшість вологих серветок виготовлені з пластику. Вони 

перетворюються на мікропластик. Потрапляючи у каналізацію, 

мікропласик пливе у річки, потім у моря і океани. Ну а згодом до нас 

на стіл у вигляді риби та морепродуктів. 

- Потрапляючи на сміттєзвалища, вологі серветки не 

розкладаються, а лишаються там на сторіччя. 

- Вони містять багато шкідливих хімічних речовин – 

консерванти, ароматизатори, чистячі речовини, антибактеріальні 

речовини. Їх не можна викидати у компост, оскільки вологі серветки 

не біорозкладні. 

- Упаковка від вологих серветок також не переробляється. 

Давайте дбати про наше довкілля і здоров’я, використовувати 

звичайні мило та воду! 



День 10 #ZEROwasteQuest команда ГО МКП вивчала речі, якими 

користується щоденно, що стають, або можуть стати небезпечними 

відходами: побутову техніку, електроніку, батарейки, люмінісцентні 

та LED лампочки, медикаменти, ртутні термометри - усі речі, які 

містять високі концентрації токсичних речовин. Багато з них стають 

насправді небезпечними лише при неправильному поводженні, 

наприклад попаданні на смітник, в повітря, у каналізацію.  

 Згідно з даними громадських екологічних організацій у 

користування українців перебуває близько мільярда батарейок, які 

містять в сукупному 9 тон ртуті та інших надзвичайно шкідливих для 

довкілля важких металів. Щорічно підлягає утилізації не менше 6 тис. 

тон відпрацьованих елементів живлення, в яких міститься 4 тони 

ртуті, інші приречені потрапити в довкілля: в повітря, ґрунти, воду. 

Наразі волонтери та компанії збирають на переробку менше 1% 

батарейок, які викидаються. Лише за офіційною статистикою 

щонайменше 12 тон  пальчикових батарейок продаються в Україні 

щоденно. В Україні є близько 10 офіційних компаній, які ввозять 

батарейки. Об’єм чорного ринку складає близько 60% ввезених 

батарейок.  

Батарейки — це загроза для природи та людей! Потрапляючи у 

навколишнє середовище вони розкладаються та забруднюють природу 

токсичними речовинами. Із водою та їжею вони потрапляють в 

організм людини і здатні завдати значної шкоди здоров’ю!  

 Поки більшість мешканців України чекає на вирішення 

проблеми налагодження збору відходів електронного та електричного 

обладнання учні луцьких шкіл та вихованці дитсадочків збирають 

тони відпрацьованих батарейок, які вже не потраплять на полігон для 

захоронення відходів, у ґрунт та воду. Сьогодні у навчальних закладах 

міста встановлені спеціальні контейнери для їх збору. В нашому місті 

є не менше 100 пунктів прийому відпрацьованих батарейок. Зібрані 

спільними зусиллями тони батарейок, вже не потрапили в побутове 

сміття, і не отруїли довкілля небезпечними речовинами, які в них 

містяться. Кожен поодинці може зробити багато, а разом ми можемо 

змінити все! Кожний крок у вирішенні проблеми важливий! 

День 11 #ZEROwasteQuest. Команда ГО МКП пошукала навколо 

себе речі, які більше не використовуються за призначенням та 

підшукали для них нове застосування. Головне, що всі ідеї придатні 

для (безпечного повернення у довкілля, переробки) майже вічного 

використання. Трохи цікавих ідей дарування нового життя старим 



речам втілили наші учасники ГО МКП, які часто супроводжувались 

підвищенням їх цінності.  

Отже пластикові пляшки, скляні баночки, бляшанки з-під кави та 

дитячого харчування можна перевтілити на цікаві і корисні речі. 

День 12 #ZEROwasteQuest. Команда ГО МКП отримує вагому 

підтримку свого оточення з питань участі в проекті. Ми хочемо 

наголосити на важливості сортування сміття, проведенні 

просвітницької роботи серед широких верств населення щодо захисту 

і збереження клімату. Ми усі вчимося і наші батьки та рідні теж з 

повагою і розумінням допомагають нам, коли опускаються руки і 

здається, що щось не те робимо. Ми на початку довгого шляху у цій 

важливій справі і дякуємо за допомогу усім не байдужим. Хоча часто 

зустрічаємо скептиків, які думають, що від них нічого не залежить і 

що рятувати планету то справа інших, таких як ми вмотивованих і 

рішучих! 

День 13 #ZEROwasteQuest. Команда ГО МКП ідеї 

#ZeroWasteQuest намагається втілювати вже сьогодні! Ми залучаємо 

учнівську молодь закладів загальної середньої освіти в яких кожен з 

нас навчається до розробки проектів еколого-просвітницького 

спрямування аби довести до відома школярів правила поводження з 

відходами та сортування сміття: «Для чого потрібно сортувати сміття 

та побутові відходи», «Відмовся від поліетиленового пакету», 

«Сортуємо сміття правильно!» «Що робити зі сміттям, яке не можна 

викидати у контейнери», що сприяє формуванню навичок місцевого 

самоврядування та соціальної активності молоді.  

День 14 #ZEROwasteQuest. Команда ГО МКП серед закладів 

міста (кафе, ресторанів, заправок, парків…) найбільше вподобала 

мережу піцерій «Фелічіта». Усю мережу закладів цієї компанії 

об'єднує високий рівень обслуговування, привітний персонал, смачна 

кухня та затишна атмосфера. Кожна піцерія чи ресторан цієї мережі 

має свою особливість і неповторність. Особливо затишний заклад на 

вул. Стрілецька. За багато років тут майже нічого не змінилося - стіни 

з натуральної цегли на підлозі вулична бруківка - такий інтер'єр 

створює атмосферу затишного італійського дворика. Нічого 

ідеальніше не завершить тиждень, як вечір з друзями в улюбленому 

закладі з приємною музикою, смачною італійською піцою, яку 

готують перед вами у дров‘яній печі.  

І як інший бік медалі наші пересувні кав’ярні, торгівельні 

майданчики в парках відпочинку міста, де одноразовий посуд, 



залишений лучанами після відпочинку створює гори використаних 

пластикових, скляних та паперових відходів навколо сміттєвих урн.  

Попереду літній сезон відпочинку на природі. Від нас залежить, 

яким він буде. Хочеться ідеї #ZeroWasteQuest втілити в нашому 

чистому, красивому, вічно молодому, найкрутішому Луцьку. Бути 

прикладом для усіх міст України по чистоті, привабливості і 

успішності. «Ековесна – 2019» показала нам усім – що разом ми дуже 

багато можемо зробити для нашого рідного міста. То ж давайте 

об’єднаємо зусилля і будемо берегти Луцьк! #ZeroWasteQuest 

назавжди! 

День 15 #ZEROwasteQuest. Команда ГО МКП за цей час 

навчилася відмовлятися від речей, які нам непотрібні (плануємо 

покупки, переглядаємо вже наявні продукти, речі, предмети). Хочемо 

зменшити використання речей, яких ми все ж потребуємо (заміна 

поліетиленових сумок на еко-торбинки, контейнери для продуктів, 

термочашки тощо). А особливо важливим стало для нас заново 

використовувати те, що ми споживаємо. Ну і звичайно це сортувати 

сміття, яке залишилося після нашого споживання (ми зрозуміли що 

відходи - це ресурс який може дати нам можливість навіть заробити 

гроші). Важливо віддавати на компост те, що може розкластися. За час 

участі команди ГО МКП у проекті #ZeroWasteQuest сміття у кожного 

вдома істотно поменшало. 

День 16 #ZEROwasteQuest «Знайти пункт прийому відходів скла? 

Чи легко було?» Завдання цього дня викликали деякі труднощі. Як 

виявилося у жодного учасника команди ГО МКП не знайшлося 

скляної тари, склобою, які можна було б здати у пункти прийому. Усі 

повторно використовуються (особливо ті пляшки та банки, які мають 

щільні кришки), деякі повернулися у побут як декоративні «вази» для 

квітів. Тому учасники команди просто зробили рейд по місту з метою 

віднайти за відомими адресами: Проспект Перемоги, 21А; Воїнів-

Інтернаціоналістів,14; Верещагіна, 11; Конякіна,14 відповідні пункти 

прийому відходів скла. Усі пункти працюють і приймають відходи 

скла. Крім того скляну тару приймають в Луцьку на ринках. Тому раді 

зазначити, що відсортоване скло в нашому місті є куди здати! 

День 17 #ZEROwasteQuest. Завдання «Складіть план покупок на 

день та спробуйте не купити нічого спонтанного, тобто купувати 

лише ті речі, які Вам справді потрібні та важливі. Якщо у вас вдома 

лежить кульок речей, який ви давно хочете здати на благодійність - 

зробіть це?» 



Команда ГО МКП план покупок склала. Нічого зайвого! Все для 

гарного настрою і щасливого свята! Мінімум продуктів з упаковками. 

Але більшість приправ (желатин, загущувач, лавровий лист, чаї, кава і 

т.д.) тільки в упаковках. Намагалися відшукати у паперових або на 

вагу. Інші продукти купували у власні лотки та паперові пакети. Ну і 

звичайно в наші улюблені еко-сумки все спакували. Вчимося самі 

навчаємо інших. Подумали, які з речей, що є у нас дома нами забуті 

можуть комусь бути більш корисним, ніж нам. Знайшли! Передали 

нашим підшефним у садочках. Нехай ще їм прикрасять життя! 

День 18 #ZEROwasteQuest. Завдання «Прожити цілий день Zero 

Waste. Тобто спробувати за день не створити жодного сміття. 

Вторсировина та органіка сюди не зараховуються, але їх також 

постарайтесь мінімізувати. Новостворене сміття, яке не 

переробляється складайте в літрову банку. Сфотографуйте банку 

наприкінці дня».  

Команда ГО МКП вітає всіх учасників проекту #ZeroWasteQuest 

зі Святом Великодня! Гарний святковий день і настрій! Нам вдалося 

майже не створити зайвого сміття. Основним «новоствореним 

сміттям» виявились обгортки від солодощів, морозива, паперові 

формочки від великодніх пасок, яєчна шкарлупа. Жити без сміття 

приємно. Тепер по особливому дивимось на придбані нами речі, 

оцінюючи їх з точки зору можливого повторного використання. 

Намагаємось зменшити кількість шкідливих речей – майбутнього 

100% сміття в нашому побуті. «Життя без сміття» – цей стиль має 

стати важливим не тільки для нас , але для усіх лучан! 

День 19 #ZEROwasteQuest. Завдання «Здійсніть одну омріяну 

зміну, на яку досі не було часу. Якщо всі плани вже втілено, 

придумайте собі новий Zero Waste виклик, який допоможе рухатись у 

потрібному напрямку та спробуйте подолати його упродовж дня» 

Команда ГО МКП пропонує свою добірку альтернативних речей, 

якими ми замінили те, що шкодить довкіллю: 

*Еко-сумка з бавовняної тканини. Такі сумки міцні та 

витримують велику вагу. До того ж бавовна — це натуральний 

матеріал, який не наносить шкоди природі; 

* Скільки б ви не промивали посуд після миючого засобу — 

повністю його змити не вдасться. Але є абсолютно безпечний для 

здоров’я та дієвий засіб — гірчиця. А із забрудненнями духовки та 

інших кухонних поверхонь допоможе впоратися харчова сода; 

*Якісно вимити вікна можна й без допомоги хімічних засобів, які 



часто мають сильний різкий та стійкий запах. Відмити вікна можна 

розчином з води та оцту у пропорції 5:1. Розчин потрібно нанести на 

скло та витерти м’якою ганчіркою. Якщо ж запах оцту вам 

неприємний, можете замінити його лимонним соком(лимонною 

кислотою); 

*Варіант, як можна наповнити своє житло приємним запахом, 

зберегти здоров’я та ще й зекономити це — ароматична лампа. Для 

цього варто просто налити води та додати 5 крапель ефірної олії; 

* Пластикові багаторазові лотки на вічні металеві; 

* Ну і звичайно нове життя старим речам! 

День 20 #ZEROwasteQuest. Завдання «Дослідити де у світі 

працюють zero waste ініціативи на міському чи державному рівні». 

Частина учасників нашої команди мала змогу відвідати край 

Ліппе Федеративної Республіки Німеччина в рамках проекту 

«Екологічна дружба понад кордонами» та ознайомитися з практиками 

управління відходами у краї Ліппе. Ми відвідали підприємства з 

переробки відходів, зокрема, компостний завод у місті Лемго, 

сміттєспалювальний завод у місті Білефельд, компанію із сортування 

сміття Tönsmeier-Grup у місті Порт-Вестфаліка, законсервоване та 

покрите сонячними панелями сміттєзвалище, енергоощадну будівлю 

Адміністрації краю Ліппе.  

Наприклад: компанія із сортування сміття Tönsmeier-Grup у місті 

Порт-Вестфаліка – це сімейне підприємство. Надають послуги краю 

Ліппе з вивозу сміття для великого і малого бізнесу, для приватних 

домогосподарств - великогабаритне сміття. Головне завдання – збір 

матеріалів і цінних продуктів, які є у смітті, сортування їх для 

подальшої переробки. Те, що економічно не вигідно – спалюється. 

Виробники пакувальних матеріалів фінансують їх утилізацію. 

Компанія обслуговує 30 установ по сортуванню сміття. Має 30 філій в 

Польщі. Основна мета це закритий цикл переробки та збереження 

ресурсів для наступних поколінь «Економіка повного циклу!» 

Населення зацікавлене у роздільному сортуванні сміття (матеріали на 

сортувальну лінію надходять від 4 млн. людей це майже 30 кг/на 

людину в рік.) Працюють з відходами у жовтих мішках чи 

контейнерах – пластмаса, пластик, скло. Сортувальна лінія 

відсортовує легкі пакувальні матеріали, пластмаси, які далі йдуть на 

використання для виготовлення інших промислових продуктів. Біля 

100 тис. тон матеріалів опрацьовується 24 години на добу. Оптичні 

системи спостереження (схожі як на касі у супермаркеті). Пакувальні 



ящики і 4 види пластмас відсортовуються окремо. Розподіл піддається 

дуже жорсткому контролю якості бо йдуть на виготовлення нової 

продукції із вторинної сировини. Працює установка 11 років. 

Персонал налічує 65 чоловік, які працюють у три зміни. Матеріали 

для сортувальної лінії отримують з території, радіусом 200 км. 

Перевірки громадськими організаціями відбуваються постійно і дуже 

жорстко. 1 раз на місяць забирають сміття із домогосподарств – 

безкоштовно. Дуже корисний досвід, який напрацьовувався протягом 

декількох десятиліть. Вивчалися кращі світові практики інших 

держав. 

Вкотре пересвідчилися у важливості питань розумного 

поводження з навколишнім середовищем і готові бути у цьому 

активними. Найкраще сміття те, якого немає! 

День 21 #ZEROwasteQuest. Ось і завершився наш сучасний 

цікавий та надзвичайно корисний проект. Кожен з нас отримав певний 

досвід, який необхідно продовжити втілювати в наше життя, а 

особливо поділитись ним з іншими.  

Впродовж 21 дня #ZeroWasteQuest ми опановували нові правила 

поводження із знайомими нам усім відходами, які при сортування 

перетворюються на ресурс, що повторно можна переробити та 

використати. 

Відмова – зменшення - повторне використання – утилізація - 

компост – це наші основні правила поводження, які ми намагалися 

опанувати. У ході виконання завдань кожен учасник команди по 

максимуму скористався порадами та досвідом людей більш обізнаних 

із даного питання.  

Відмовитись від багатьох речей виявилося дуже складним, тому 

що на сьогодні важко підшукати їм альтернативу (особливо 

пластиковим упаковкам продуктів, косметичних засобів, побутової 

хімії…) Багато чого нам вдалося зменшити або навіть замінити 

продукцією із натуральними складниками. 

Зменшити використання багатьох речей виявилось корисним 

заняттям, особливо коли почали планувати свої покупки і витрати та 

не купувати зайвих речей. 

Повторне використання теж було цікавим. Багато нових 

креативних ідей надихнули учасників проекту #ZeroWasteQuest 

перетворити старі речі на нові корисні, які ще довго нам служитимуть 

поки повернуться знову у відходи. 

утилізація без сортування сьогодні приречена на збільшення в 



геометричній прогресії площ сміттєзвалищ. Тому сортування відходів 

на фракції допоможе суттєво зменшити кількість сміття на наших 

полігонах. 

Компост (гниття) – найважче завдання з усіх. Щоденні органічні 

харчові відходи, які можна утилізувати легко і просто у селах та 

міських приватних секторах у багатоквартирних будинках створюють 

найбільші труднощі. Саме ці практики будемо далі вивчати і шукати 

максимально прийнятні варіанти для кожного. 

Дякуємо усім командам за цікаві пости і практики, які вони 

використовували у проекті. Завжди приємно зустріти однодумців, 

особливо у такій корисній справі! Дякуємо організаторам за 

неоціненний досвід, який ми отримали завдяки участі у 

#ZeroWasteQuest. 

Експеримент вдався! Він показав, що наша молодь готова до змін 

власних звичок задля кращого майбутнього, тож ми продовжимо й 

надалі проводити просвітницькі й інші заходи у сфері поводження з 

відходами.  

 

3.3. Участь у міжнародному проекті 

«Агенти змін. Екосвідомі» 
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і 

загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та 

предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні 

шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, 

які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в 

цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних 

ситуаціях. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-

предметників, класних керівників, усіх педагогів на досягненні 

життєво важливої для учнів й суспільства мети, увиразнити ключові 

компетентності.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена 

на формування соціальної активності, відповідальності та екологічної 

свідомості в учнів/вихованців, готовності брати участь у вирішенні 

питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення 

важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

«Громадянська відповідальність» націлена на формування 

відповідального члена громади і суспільства, який розуміє принципи і 



механізми функціонування суспільства, а також важливість 

національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні 

традиції і вектори розвитку держави. 

Змістова лінія «Здоров’я і безпека» спрямована на формування 

особистості учня/вихованця як духовно, емоційно, соціально і фізично 

повноцінного члена суспільства, здатного дотримуватися здорового 

способу життя і формувати безпечне життєве середовище. 

Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» 

націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в 

технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів 

фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

страхування, кредитування тощо). 

Україно-польський проект «Агенти змін. Екосвідомі» проходив 

на базі гімназії №4 імені Модеста Левицького з 18 по 23 вересня 2019 

року за підтримки Міністерства молоді та спорту та Українсько- 

польської Ради обміну молоддю. За ініціативи директора гімназії - 

Олександра Андрійовича Мишковця гімназія № 4 виграла 

Міжнародний екологічний проект. 

18 вересня 2019 р. 10 учнів гімназії і 10 учнів комплексу шкіл 

понадгімназійних імені Елізи Ожешкової з м. Бартошице, Польща 

об'єднались у команду для реалізації екологічного проекту (smiley).  

Відділ екології Луцької міської ради, міський Центр еколого-

натуралістичної творчості (ГО МКП), громадський рух Свідомі, ТОВ 

Вторма - Волинь, активно долучились до проекту. 

День зустрічі пройшов цікаво і плідно: відкриття, лекція про 

екологічну ситуацію у Волинській області та місті Луцьку, майстер 

класи з виготовлення браслетів, як елемента єдиної команди, праця 

над логотипом проекту, екскурсія на 12 канал, прогулянка містом, 

виготовлення екологічних листівок, участь в розважальних іграх. Це 

все вмістилось в один день! 

Далі учасники спільно провели дві значні події - прибирання та 

висадку дерев і квітів. При підтримці відділу екології Луцької міської 

ради та разом з її співробітниками учні гімназії та учасники проекту з 

керівниками прибирали частину берегу р. Сапалаївка. Далі разом з 

гімназистами взяли участь у флешмобі, присвяченому Дню Миру та 

висадці дерев у сквері напроти гімназії.  

Дебати з учасниками ГО МКП на екологічні теми вийшли 

цікавими, жвавими, насиченими. Не менш цікавим стало спілкування 



з лучанами, яким ми роздавали листівки, виготовлені спільно з 

учнями початкових класів гімназії. На диво, було дуже мало людей, 

які не хотіли нас слухати. Листівки містили в собі три основних 

екологічних правила: помірність, переробка і повторне використання, 

на які ми звертали увагу. 

Отримали неймовірний заряд позитивних емоцій від співпраці з  

польськими друзями, які спілкувались рідною мовою, але проблем не 

виникало. 

Приємні спогади залишить екологічний фотоквест, ми отримали 

завдання зробити фото: «Луцьк європейський», «Луцьк потребує 

екодопомоги» і фото з екосвідомим громадянином міста. Дякуємо 

всім мешканцям міста, які долучились до акції і прагнуть як і ми жити 

в стилі ЕКО! 

 

3.4. Конференція 

«Sort Waste Forum: сортувальні ініціативи 2019» 
Актив міської молодіжної громадської організації «Молодіжний 

кліматичний парламент» 25 вересня 2019 року стали учасниками 

конференції «Sort Waste Forum: сортувальні ініціативи 2019» для 

представників обраних громад/об’єднань (ОТГ), громадських 

організацій, представників бізнесу, навчальних закладів, голів ОСББ, 

студентів, усіх, кому цікава дана тематика. Модератор: Інна Войло, 

ГО «Агенція міжнародної співпраці». 

Метою заходу було створення інформаційного простору для 

спілкування учасників конференції, чия діяльність пов’язана з 

популяризацією сортування, переробкою та мінімізацією утворення 

відходів, проведення інформаційних компаній з сортування відходів,  

тих, хто має  досвід впровадження роздільного збору сміття у 

громадах, створення громадських сортувальних станцій та знає 

ключові «підводні камені» у впровадженні роздільного збору відходів 

в Україні, поширення інформації, спонукання до дій, обмін досвідом, 

популяризація  успішних еко-кейсів. Надзвичайно насиченою була 

програма конференції: 

- Код  сміття: як не потонути, а заробити?  (Інна Войло – голова 

ГО «Агенція міжнародної співпраці» м. Луцьк); 

- Життя за принципом «Zero waste» («нуль відходів»). Волинські 

реалії. (Вадим Курбан – експерт, громадський активіст, власник 

туристичної компанії м. Луцьк); 

- Екологічна безпека – власна безпека: що треба знати про 



небезпечні відходи?  (Кирило Косоуров  - голова правління Асоціації 

підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами м. Київ); 

- Сучасні еко-виклики управління багатоквартирним будинком. 

Як перетворити сміття на кошти: ідеї для ОСББ. (Андрій Саук – 

старший експерт офісу підтримки і впровадження реформ Мінрегіону 

м. Київ); 

- Сортування не завдяки, а всупереч системі: громадські 

сортувальні станції (ГО «Країна зелених змін» м. Рівне.) 

 - Галерея інновацій, що змінюють Україну. Практика 

Княгининівської ОТГ у поводженні зі сміттям (Сергій Ужегов – 

проектний менеджер Княгининівської ОТГ); 

- Захист довкілля, сортування сміття та зелене підприємництво: 

синергія чи суперечність?» (Віка Матвіюк - заступник генерального 

директора з корпоративної соціальної відповідальності інвестиційної 

групи Волвест Груп м. Луцьк); 

- Екологічна освіта, інформаційні еко-кампанії.  Чи працює в 

Україні? Еко-меседжі або як стати агентом зелених змін (Світлана 

Сасюк – голова комунікативного клубу для дітей та підлітків «Думай. 

Дій. Досягай», громадська активістка м. Луцьк). 

Дякуємо експертам, спікерам, учасникам, Волинській Торгово-

промисловій палаті, Інні Войло, Вадиму Курбану, Андрію Сауку, 

Кирилу Косоурову, Сергію Ужегову, Мілі Ісаєвій, Вікторії Матвіюк, 

Юлії Шкарлатюк, Світлані Сасюк. 

 

                                                  Висновки 

Реалізація взаємодії учнівського самоврядування та ГО МКП 

дозволила не лише здійснити крок вперед в екологічному вихованні 

майбутніх поколінь, а й проводити пропаганду серед лучан для 

розширення суспільної самосвідомості. Розвиваючи такі якості як 

самостійність, відповідальність, дбайливість, організаторські 

здібності, учасники учнівського самоврядування та ГО МКП 

приносили реальну допомогу у вирішенні нагальних екологічних 

проблем громади міста. 

Лише виховуючи вже зі шкільної лави молодь такого штибу, 

можна сподіватись на формування в країні сильного громадянського 

суспільства, яке матиме реальний вплив на владу.  

Виховання підлітка-патріота, підлітка-лідера, підлітка-

громадянина – це основне завдання педагога. Однією з оптимальних 

опцій є співпраця із неполітичними громадськими організаціями. 



Переваг у подібній співпраці є декілька: 

* громадські організації зацікавлені у залученні нових членів 

команди, тому легко йдуть на контакт і залюбки ініціюють та 

проводять спільні заходи та навчання різного типу; 

* громадські неполітичні організації не «вкладають» в голову 

підлітка конкретних симпатій до публічних осіб, сил та партій, тому 

небезпеки небажаного впливу на позицію дітей немає; 

* громадські діячі – молоді активні люди, які легко знаходять 

спільну мову з дітьми і доволі легко за нетривалий період здобувають 

прихильність та авторитет; 

* громадські організації роблять акцент на просвітницько-

освітній роботі у сферах, де вони сильні, а також на заходах, що 

сприяють формуванню лідерських якостей та якостей громадянина, 

що є дуже важливим при вихованні підлітків; 

* знайомство з членами ГО на спільних заходах у школі зазвичай 

сприяє подальшій участі учнів у акціях та проектах цієї ГО, тобто 

учень уже з шкільних років долучається до суспільно значущих подій 

та проявляє свою громадянську позицію; 

* громадські організації мають більше можливостей щодо 

залучення експертів регіонального та всеукраїнського рівня, що дуже 

важливо для перетворення заходу на дуже цікавий та авторитетний 

для молоді. 

Ми багато хороших справ встигли зробити за рік. А ще більше, із 

врахуванням уже набутого досвіду плануємо. Головним пріоритетом 

нашої діяльності є створення мережі співробітництва з громадськими 

організаціями та ініціативними групами для вивчення і втілення 

позитивного міжнародного та вітчизняного досвіду для роботи з 

молоддю. Окреслені орієнтири ми будемо впроваджувати в життя 

спільно з тими, хто не байдужий до підростаючого покоління. Адже 

діти - наше майбутнє. А виховання фізично, психологічно і морально 

здорової нації є запорукою добробуту й успіху всієї держави.  

Отже, участь учнів в молодіжній ГО МКП дозволила не лише 

здійснити крок вперед в екологічному вихованні майбутніх поколінь, 

а й проводити пропаганду серед жителів міста для розширення 

суспільної самосвідомості. Розвиваючи такі якості як самостійність, 

відповідальність, дбайливість, організаторські здібності, учасники ГО 

МКП приносили реальну допомогу громадським організаціям у 

вирішенні нагальних екологічних проблем. 
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                                                                                                 Додатки 

                    Актив молодіжної громадської організації  

«Молодіжний кліматичний парламент» 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія активу ГО МКП на сміттєсортувальну станцію 

підприємства «Луцькспецкомунтранс» 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аліна Маркус і Влад Трофімов, учні ЗЗСО № 5  

просвітницький проєкт «Що робити зі сміттям,  

яке не можна викидати у контейнери» 



 
 

 
 

 
 

 

 

Ангеліна Шевчук - учениця ЗЗСО № 10 проєкт 

«Для чого потрібно сортувати сміття та побутові відходи». 



 
 

 
 

 

 

 

Роман Дмитроца та Юлія Сисоєва, учні ЗЗСО № 7 реалізація 

 проєкту «Відмовся від поліетиленового пакету» 



 

 
 

 

 

            Ірина Пилипчук та Оксана Магдюк, учениці ЗЗСО № 17  

просвітницький проєкт «Сортуємо сміття правильно!» 



 

 
 

 
 

 

                      Майстер-класи «Друге життя сміття!» 



 
 

 
 

 

 



 

               ZEROwasteQueste - екологічний експеримент  

у місті Луцьку 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



Конференція «Sort Waste Forum: сортувальні ініціативи 2019» 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


