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Термін «екологія людини» запропонований у 1921 р. американськими 

вченими Робертом Парком і Ернестом Берджесом. Спершу він був 

застосований у соціологічних дослідженнях населення м. Чикаго.  Вивчали 

такі соціальні процеси і явища, як урбанізація, соціальна структура, політичні 

рухи, расові відносини, соціальні зміни, релігія, родина тощо. У 1922 р. 

американський учений Х. Берроуз виступив на засіданні Асоціації 

американських географів з доповіддю «Географія як екологія людини». За 

його визначенням, екологія людини охоплює відносини між людьми і 

територією.  

Екологія людини (грец. оikos – оселя, середовище і logos – слово, вчення) 

(антропоекологія) – міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні 

закономірності взаємодії людини, популяції людей з довкіллям, вплив 

чинників зовнішнього середовища на функціонування людського організму, 

цілеспрямоване управління збереженням і поліпшенням здоров'я населення  

Ця наука розглядається як екологія, в центрі дослідження якої перебуває 

людина. Це є головною відмінністю між загальною екологією і екологією 

людини: перша займається визначенням законів існування довкілля, друга – 

проблемою життєдіяльності людини у ньому. Російський еколог В. П. 

Казначеєв (1988), назвав екологію людини новим міждисциплінарним 

науковим напрямом, який вивчає закономірності взаємодії популяцій людей з 

навколишнім середовищем, проблеми розвитку народонаселення, збереження 

і розвитку здоров'я людей, удосконалення фізичних і психічних можливостей 

людини. Важливе значення екології людини полягає в науково-практичному 

розкритті закономірностей соціальноекологічного, виробничо-господарського 

освоєння регіонів планети Земля, особливостей їхнього перетворення з 

переходом біосфери в ноосферу, вивченні природно-історичних законів 

збереження і розвитку здоров'я людей у процесі такого освоєння. У 

космічному аспекті екологія людини стає космічною антропоекологією – 

комплексом наук про середовище існування людини на Землі та в умовах 

космічного простору, – вказував вчений. Предметом екології людини як науки 

є вивчення взаємодії людського організму і людської популяції із 

середовищем їхнього існування як цілісної системи, а об'єктом дослідження 

цієї науки є антропоекосистема. Антропоекосистема (грец. antropos – людина, 

oikos – оселя) – екосистема, в якій здійснюється життєдіяльність людини, 

соціальної групи. Людина при цьому фігурує на рівнях окремого організму і 

популяції, а довкілля охоплює природні, культурні й техногенні компоненти. 

В екології людини  «антропоекологічна система»  включає в себе 

індивідуальний чи організменний рівень так  і найбільш високий – 

популяційний, тобто, це екосистема в якій проходить життєдіяльність 

людини. Кожна антропоекосистема характеризується  певною внутрішньою 

однорідністю і помітно відрізняється від сусідніх антропоекосистем.  Під 

«територіальною антропоекосистемою» розуміють таку екологічну систему, 

де людина є центральним елементом, а всі інші розглядаються як її життєве 

середовище. Під територіальною антропоекосистемою розуміють повністю 



або частково змінену людиною  природну екосистему.  

Модель територіальної антропоекосистеми включає в себе спільність 

людей і пов’язані з нею (які впливають і взаємодіють): культура, природа, 

населення, господарство, забруднення середовища, соціально-побутові умови, 

релігія, екологічна свідомість, професійні переваги, рівень здоров’я, рівень 

освіти, демографічна поведінка   Метою екології людини є забезпечення 

суспільства необхідним знанням, яке сприятиме оптимізації життєвого 

середовища людини і процесів, що відбуваються у людському суспільстві, 

гармонізації взаємодії людей між собою і з навколишнім середовищем. 

Основним прикладним завданням екології людини є створення 

здорового, екологічно чистого, безпечного і соціально комфортного 

середовища існування людини. Важливим завданням екології людини є аналіз 

впливу факторів довкілля на людський організм, впливу людини на довкілля, 

прогнозування можливих змін здоров’я людини під дією зовнішніх факторів, 

розроблення наукових нормативів їх життєзабезпечення з урахуванням 

прогнозів антропоекологічного напруження. Є й інші не менш значимі 

завдання:   

- вивчення стану здоров'я людей, їх соціально-трудового потенціалу, 

впливу факторів, комплексів середовища на здоров'я і життєдіяльність 

населення;  

- прогнозування можливих змін у здоров'ї людей внаслідок процесів, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі;  

- прогнозування стану здоров'я майбутніх генерацій;  створення 

антропогенетичного моніторингу – системи спостережень за змінами процесів 

життєдіяльності людей у зв'язку з дією на них різних факторів довкілля, а 

також дослідження і оцінювання його умов, що впливають на здоров'я 

населення і зумовлюють поширення захворювань;  

- визначення науково обґрунтованих значень гранично допустимих 

техногенних навантажень на природне середовище;  

- вивчення впливу окремих факторів середовища і їх комплексів на 

здоров'я і життєдіяльність популяцій людини;  

- дослідження процесів збереження і відновлення здоров'я людських 

популяцій;  

- аналіз глобальних і регіональних екологічних проблем, які зумовлюють 

стан здоров'я людини;  

- вироблення нових методів дослідження екологічних факторів впливу на 

здоров'я людини (космічних, біохімічних та ін.);  

- аналіз і обґрунтування шляхів поліпшення рівня здоров'я і 

соціальнотрудового потенціалу населення.  

Екологія людини виконує ряд функцій:   

1. Теоретико-пізнавальна (нагромадження, систематизація, узагальнення 

знань про закономірності взаємодії людини і довкілля; вироблення науково 

обґрунтованих висновків, прогнозів стосовно змін у природі внаслідок певної 

діяльності людини, рекомендацій щодо доцільності конкретних заходів).  

2. Інформаційна (інформування суспільства про процеси і явища у природі, 



форми і способи раціональної поведінки людини).  

3. Просвітницька (реалізація просвітницьких програм, акцій).  

4. Виховна (виховання екологічної культури, формування екологічної 

свідомості у населення).   

5. Практично-перетворювальна (реалізація на основі науково 

обґрунтованих прогнозів і рекомендацій конкретних заходів щодо 

збереження, оздоровлення довкілля, оптимізації поведінки людини в ньому). 

6. Соціально-економічного контролю (цілеспрямований аналіз ситуацій, 

обґрунтування суспільних норм, забезпечення функціонування механізмів 

контролю за їх реалізацією).  

7. Організаційно-управлінська (організація, аналіз, коригування процесів в 

антропоекосистемі).   

8. Екологія людини зосередила напрацювання багатьох природничих і 

соціальних наук, як синтетична багатогалузева наука та відображає 

філософське бачення людини в світі.  

Основна особливість екології людини полягає у виокремленні із загального 

контексту екології, охорони природи найскладнішого компонента – людини, в 

дослідженні різноманітних впливів на неї (космічного, природного, 

техногенного, культурного середовища), законів і закономірностей її 

гармонійного співіснування з довкіллям.   

Найважливіші аксіоми екології людини такi. З розвитком екології 

людини сформувались її теоретичні основи. Теоретичними основами екології 

людини є аксіоми, як результат наукових досліджень і відкриттів, які 

продовжують розвиватись:   

1. Розвиток людства обумовлений двома основними процесами: 

біологічною еволюцією і культурним прогресом, адже людина є біологічним 

видом і носієм створеної ним цивілізації.  

2.  Головним біологічним фактором фізичного виживання людини в 

сучасних мінливих умовах, є адаптація.  

3.  Соціальний розвиток кожної людини, це єдина можливість 

забезпечення життєздатності будь-якої людської спільноти.  

4.  Поєднання діяльності – умова за якої людські спільноти можуть 

існувати і розвиватися.  

5. Нагромадження і поширення господарсько-культурних  знань та 

навичок є беззаперечною умовою розвитку людства.  

6. З появою людини на Землі безперервно відбувається 

антропоекологічний процес, що виражається у взаємодії людського 

суспільства з довкіллям і подальшими послідовними взаємними змінами 

результатів цієї взаємодії.  

7. Прискорення темпів соціально-технологічного розвитку і екологічної 

напруженості є невід'ємною властивістю еволюції людства (зміни у 

середовищі існування й умовах ведення господарства, зміни в соціальній, 

демографічній, професійній структурі і профілактиці захворювань і 

збереженні здоров’я, зміни в економічному і технічному розвитку суспільства 

тощо).   



8. Науково-технічна революція і науково-технічний прогрес стали  

причина зростання кількості факторів ризику і їх ускладнення. Захист людей 

від факторів ризику призводить до появи нових негативних чинників.  

9. Фактори навколишнього середовища мають як позитивний, так і 

негативний вплив на людське суспільство й окремих людей, на їх фізичний, 

моральний і психічний стан, добробут, демографічну ситуацію.  

10.  Прояв факторів навколишнього середовища на населення може стати 

причиною змін у розвитку демографічної ситуації і стану здоров'я. це може 

бути як безпосередньо після контакту з фактором ризику, або згодом.  

11.  Високий рівень соціально-економічного розвитку суспільства може 

забезпечувати досить високу якість здоров'я більшості населення, але 

водночас стає причиною збільшення кількості осіб із важкими недугами через 

усунення впливу природного добору. 

12.  Збільшення кількості населення Землі і зростання його потреб не 

можуть тривати безмежно через обмеженість ресурсів біосфери. Але такий 

процес неможливий, бо регулюється Космічними законами.  

13.  Соціально-політичне, екологічне, культурне й духовне співробітництво 

між усіма країнами є запобіжним фактором подальшого розвитку  глобальної 

катастрофи.   

Методи досліджень екології людини. Щоб  успішно розв'язати питання, 

що пов’язані з дослідженнями екології людини, необхідно оволодіти 

різноманітними методами досліджень. Існують загальнонаукові і спеціальні 

методи досліджень за допомогою яких відбувається визначення і оцінювання 

природних, соціальних, економічних, політичних, екологічних, гігієнічних та 

інших чинників. До загальнонаукових належать методи емпіричного 

дослідження (спостереження, вимірювання, порівняння, а також емпірико-

теоретичні абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, 

моделювання), теоретичні (сходження від абстрактного до конкретного, 

прогнозування, системний).   

Важливим методологічним принципом дослідження в екології людини є 

системний підхід. Сьогодні екологія людини є багатогранною 

фундаментальною наукою, що вивчає внутрішню структуру 

антропоекосистем, їх територіальні поєднання і просторово-часові зв'язки.  

Система – поєднання функціональних компонентів, факторів, які взаємодіють 

між собою для досягнення мети. Системи бувають: виробничі, технологічні, 

інформаційні, наукові, екологічні, управлінські та ін. Але щоб система 

ефективно працювала, слід вміло і професійно нею управляти.  Відомо, що 

будь-яка система орієнтована на  пріоритетність цілей, комплексність і 

кінцевий результат. Загалом завдання системного підходу полягає у 

визначенні найефективнішого варіанту дії під час розв'язання поточних 

проблем на шляху досягнення мети і одержання остаточних результатів.  

Практичне застосування системного підходу дає змогу запобігти або 

зменшити вірогідність появи аварійних ситуацій і криз будь-якого масштабу.  

В екології людини системний підхід здійснюється через такі методи 

дослідження: оцінювання, моделювання, таксонування, антропоекологічне 



прогнозування. Оцінювання – найпоширеніший метод для характеристики 

середовища існування людини і одержання необхідної статистичної 

інформації. Цей метод використовується, коли відсутні необхідні кількісними 

показниками або коли дані відсутні чи їх недостатньо. Суть оцінювання 

полягає у порівнюванні невідомого з відомим і спрямоване на прогнозування 

процесу чи явища і управління ним.  Оцінювання проводиться за допомогою 

методу бальних оцінок, який застосовують в дослідженнях з раціонального 

природокористування, охорони довкілля і вивчення природних умов життя 

населення, у медичній, рекреаційній географії (застосування шкали бальних 

оцінок землетрусів і штормів).  Моделювання – важливий інструментів 

наукового пізнання, а модель – це умовний образ об'єкта дослідження. 

Моделювання якогось об'єкта полягає у створенні ще одного реального 

об'єкта, подібного до модельованого. Методи моделювання широко 

використовують в медицині та екології. Одним із перспективних напрямів є 

екологічна медицина, коли наприклад, приймають рішення про те, як і в якій 

послідовності слід здійснювати поховання радіоактивних відходів, за якою 

технологією слід їх знищувати, зберігати, і до яких наслідків це може 

призвести. Антропоекологічне таксонування (районування) – метод 

антропоекологічного вивчення території, аналізу проблемних ситуацій, що 

виникають під час впливу чинників ризику на населення, і наступного 

упорядкування отриманої інформації. Таксонування – розділення території  

на дрібніші таксони (типологічні чи регіональні просторові системи). Прогноз 

(передбачення) – система аргументованих наукових уявлень і висловлювань 

про майбутній стан досліджуваного об'єкта, які мають вірогідний, але 

достовірний характер. Сучасні науково-технічні досягнення призвели до змін 

виробництва,  способу та умов проживання населення.  Антропоекологічне 

прогнозування – передбачає достовірність щодо подальшого розвитку різних 

явищ і процесів, розрахованих на різні терміни. Будують нові міста, 

використовують нові види енергоресурсів, споруджують підприємства з 

принципово новою технологією. Втілення в життя технічних проектів вже має 

глобальний вплив. Тому все більше виникає необхідність у 

антропоекологічному прогнозуванні.   Найбільш використовуваним  і 

специфічним методом дослідження екології людини є антропоекологічний 

моніторинг – система спостережень за змінами процесів життєдіяльності 

людей у зв’язку з дією на них факторів довкілля,  а також спостереження і 

оцінювання умов середовища, які негативно впливають на здоров’я 

населення, зумовлюють поширення захворювань  

  

  

Запитання і завдання для самоперевірки  

  

1. Розкрийте поняття терміну «екологія людини».  

2. Що вивчає екологія людини?  

3. Що є предметом і об’єктом вивчення екології людини?   

4. Якими є мета і завдання екології людини?  



5. Які основні блоки входять до антропоекосистеми?   

6. Якими аксіомами оперує екологія людини?  

7. Які функції виконує екологія людини?   

8. У чому полягає прикладне значення екології людини?  

9. Що впливає на екологічну свідомість людей?  

10. У чому полягає сутність людини як соціальної істоти?   

11. Що називають антропоекологічним процесом?  

12. Які методи дослідження використовує екологія людини?  

 

Є два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя людини, – бути 

корисним і мати спокійну совість  

Л. Толстой  

Іди своєю дорогою, і нехай люди говорять що завгодно  

Данте 

Погано, коли у людини все сіре: і душа, і думки, і погляд. Сірі тільки 

перепілки гарні. 

Стельмах 


