
Ноосферне мислення 
     Ідея розумного господарювання людини на Землі виникла ще за давніх часів. 

Поняття ноосфери як оточуючої земну кулю ідеальної, «мислячої» оболонки, 

формування якої пов’язано з виникненням і розвитком людської свідомості, 

було запропоновано у 1927 р. французьким математиком і філософом Е. Леруа. 

«Noos» – давньогрецька назва людського розуму, («олюднена біосфера»). 

Сьогодні під ноосферою ми розуміємо вищу стадію біосфери, пов’язану з 

виникненням і розвитком людства, яке, пізнаючи закони природи та 

вдосконалюючи техніку, починає робити визначальний вплив на перебіг 

процесів на Землі і в навколоземному просторі, змінюючи їх своєю діяльністю. 

Ноосферу можна охарактеризувати як єдність «природи» і «культури». За В. І. 

Вернадським, епоха ноосфери буде царством розуму, який організовує на 

принципах демократії розвиток науки, техніки, науково обґрунтованої системи 

природокористування та економіки, що забезпечують щасливе життя людей. 

«Вся наша культура, яка охопила всю поверхню земної кори, є створенням 

наукової думки і наукової творчості». Людина «... замість колишньої природи 

створює нову культурну природу, різко змінює образ земної кори...».  

        Однією з ключових ідей, що лежать в основі теорії Вернадського про 

ноосферу, є те, що людина – це не самодостатня жива істота, що живе окремо за 

своїми законами, вона співіснує усередині природи і є її частиною. При цьому 

людина вперше реально зрозуміла, що вона мешканець планети, може і 

повинна мислити і діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої 

особистості, сім’ї або роду, держав або їх союзів, але і в планетному аспекті. 

   В. І. Вернадський сформулював умови, необхідні для становлення та 

існування ноосфери.  

1. Заселення людиною всієї планети.  

2. Значне покращення засобів зв’язку та обміну між країнами. 

 3. Посилення зв’язків, у тому числі політичних, між усіма країнами Землі.  

4. Перевага геологічної ролі людини над іншими геологічними процесами, що 

відбуваються у біосфері.  

5. Розширення меж біосфери та вихід у космос.  

6. Відкриття нових джерел енергії.  

7. Рівність людей всіх рас і релігій.  

8. Збільшення ролі суспільства у вирішенні питань зовнішньої та внутрішньої 

політики.  

9. Звільнення наукової думки і наукового пошуку від тиску релігійних, 

філософських і політичних настроїв і створення на державному рівні умов, 

сприятливих для вільної наукової думки.  

10. Розумна система освіти і підвищення добробуту громадян. Створення 

реальної можливості не допустити недоїдання й голоду; убогості і запобігання 

хворобам.  

11. Розумне перетворення первинної природи Землі з метою зробити її здатною 

задовольнити всі матеріальні, естетичні і духовні потреби чисельно 

зростаючого населення.  

12. Недопущення воєн і насильства.  

    Одним з основних завдань і передумов сталого розвитку є формування 

належних умов для забезпечення сталого використання природно-ресурсного 



потенціалу в інтересах сучасного і майбутніх поколінь. Воно передбачає 

проведення таких заходів:  

– скорочення до оптимальних обсягів виробництва і споживання природних 

ресурсів, у першу чергу – металів, енергоносіїв, лісу, прісної води, 

використання земель в обробітку тощо;  

– оптимізацію співвідношення між виробництвом засобів виробництва і 

предметів споживання, що має поряд з екологічним також і важливе соціально-

економічне значення;  

– формування ефективної інвестиційної політики, спрямованої на розробку та 

використання природо- і ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних 

технологій, виробництво екологічно безпечних видів продукції. 

 

 

Концепція «еко-сіті» (сталого будівництва) 

  Цілі сталого розвитку населених пунктів і облаштування територій 

визначають як комплексний розвиток і екологічну реконструкцію міських, 

сільських та інших населених пунктів, урбанізованих територій; поліпшення 

житлової забезпеченості і умов мешкання населення; вдосконалення систем 

соціальної інфраструктури, включаючи організацію сучасних місць відпочинку 

і систем оздоровлення населення; формування екологічно безпечних 

виробничої, транспортної і інженерно-технічної інфраструктур; збереження і 

відродження об’єктів історико-культурної спадщини; вдосконалення процесів 

регулювання землекористуванням.  

    Результатом застосування концепції «сталого будівництва» має бути 

біопозитивне стійке місто або еко-сіті. При цьому має досягатися максимальне 

використання екосумісних рішень, що дозволяють мінімізувати або повністю 

виключити внесення забруднень в навколишнє середовище, підвищити якість 

життя, наблизити мешканців міста до природи, поліпшити розуміння підтримки 

природного середовища, зменшити енергоспоживання тощо. Отже, «стале 

будівництво» є складовим елементом в процесі екологізації міста. Означене 

можливо за умови наявності в будівельників культури безпеки професійної 

діяльності.  

      Інтелектуальні дебати «Концепція «еко-сіті»: за та проти»  

Довести думку відповідно «за» або «проти» щодо реальності концепції 

утворення «еко-сіті» (сталого будівництва).  

Допоміжні питання:  

1. Які глобальні екологічні проблеми постали наразі перед сучасним 

суспільством?  

2. Обґрунтувати нерозривність концепції сталого розвитку з екологічними 

проблемами.  

3. У чому полягає зв’язок між людськими потребами і сталим розвитком?  

 

 
 



4. Розкрити сутність складових сталого розвитку суспільства: економічну, 

природоохоронну та соціальну.  

5. Сформулювати цілі сталого розвитку.  

6. Розкрити зв’язок між ідеєю про ноосферу та концепцією сталого розвитку.  

7. Чому будівельник, у якого сформована культура безпеки професійної 

діяльності є обізнаним у екологічних питаннях, пов’язаних з його фахом?  
    

 

 

Екологічні особливості житла 

   Дехто може заперечити, що людство вже тисячоліттями будує та 

опалює будівлі, але й досі не настала екологічна катастрофа. Річ в 

тім, що з приходом в кінці 19 ст. нових конструкцій, на основі сталевого 

каркасу – радикально змінилися основні конструктивні засади 

будівництва. Споконвіку стіна будувалася в основному з місцевих 

матеріалів і була головним конструктивним елементом, а тому мала 

достатню (з точки зору теплоізоляції) товщину. Але зараз стало 

конструктивно можливим зведення будівлі на каркасній основі, коли 

стіна отримає товщину декількох сантиметрів, і, якщо цього і вистачає 

конструктивно, то з точки зору теплоізоляції така стіна не відповідає 

стандартам. 

      Рівень життя людей невпинно зростає: нині в одному будинку, або 

квартирі живе невеличка сім’я (із 3-х осіб) – а енергії на опалення вони 

потребують в 10 разів більше, ніж раніше 15 осіб, що жили в одній 

хатинці. До цього ще додається ріст населення Землі і вичерпність 

енергетичних ресурсів. Із зростанням рівня цивілізації, обов’язково 

повинен зростати і рівень екологічної свідомості і відповідальності 

людей – інакше людство загине. 

    Отже, архітекторам сьогодення слід звернутися до "екологічно 

архітектурного проектування" – в якому за допомогою конструкційних 

та художніх засобів покращуються енергетичні ознаки будівлі. 

Планування, що усвідомлює свою відповідальність перед наступними 

поколіннями за збереження їх основ життя, повинно включати цілісну 

екологічну концепцію будівлі Екологічно доцільне проектування 

передбачає створення загальної екологічної концепцій проектування, 

будівництва та експлуатації будівлі. 

А це означає: 

використання меншої кількості енергії для виробництва будівельних 

матеріалів та конструкцій; на опалення, охолодження та провітрювання 

будівель; 



використання енергій, які мають здатність до самовідновлення; 

утилізацію та вторинне використання відходів виробництва без 

шкідливих впливів на навколишнє середовище, 

використання природних та екологічно-чистих матеріалів, 

забезпечення природного перебігу процесів у навколишньому 

середовищі. 

   Ефективність енергозбереження та екологічності будівлі визначається 

сукупністю багатьох факторів: 

вибору місця для будівництва та вибору екологічних матеріалів і 

конструкцій; 

пасивним і активним використанням енергоносіїв, що мають здатність 

до відновлення; 

 енергетично вигідним інженерним обладнанням тощо. 

      При виборі місця для будівлі мають бути враховані: 

  кліматичні умови; 

топографія; 

орієнтація будівлі за сторонами світу; 

освітленість або затінення місця; 

сила та напрямок вітрів, 

захищеність будівлі зеленими насадженнями. 

     Архітектурний проект самої будівлі,  

підвищуються, більш жорсткими стають нормативи теплопроникнення, 

як для окремих будівельних конструкцій, так і споруд в цілому. У зв’язку 

з цим в Україні з 1жовтня 1996 р. введені в дію поправки до ДБН з 

будівельної теплотехніки, які суттєво збільшили нормативні значення 

опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій, як для 

нового будівництва так і при реконструкції та капітальному ремонті. 

Вибираючи будівельні матеріали, треба звертати велику увагу на витрати 

енергії, потрібні для виробництва цих самих матеріалів (наприклад, якщо 

енергія на виробництво теплоізоляційних матеріалів, їх транспортування 

та обробку на будівельному майданчику перевищує енергію, яку ми 

зекономимо використовуючи ці матеріали в будівлі, то така будівля не 

буде екологічною, навіть якщо вона взагалі не потребує ніякого 

опалення!). 

   Вибираючи енергетично вигідні конструкції і матеріали, необхідно 

звертати особливу увагу на: 

теплоізоляцію зовнішньої оболонки будівлі; 

герметичність вікон та дверей (відсутність "містків тепла"); 

використання енергії сонця; 



збереження тепла сонця в масивних конструктивних частинах будівлі; 

використання будівельних матеріалів, виробництво, експлуатація і 

утилізація яких не зашкоджує навколишньому середовищу. 

       При плануванні інженерного обладнання будівлі слід враховувати: 

можливість використання енергій що відновлються; 

вибір екологічних систем опалення і палива; 

рівномірний розподіл і регулювання радіаторів чи випромінюючих 

теплоплощин; 

підігрів води; 

можливість використання енергій, що відновлюються; 

слід також перевірити вибрану систему опалення на її відповідність 

архітектурному плануванню будівлі та її використанню. 

   Окрім теплоізоляції будівель велике значення для створення затишку 

має здатність частин будівлі до акумулювання тепла, тобто: здатність 

різних матеріалів сприймати, зберігати і віддавати енергію тепла. 

Матеріали, що мають здатність сприймати тепло і віддавати його з 

часовим відставанням, врівноважують температуру внутрішнього 

середовища. 

  В якості простого та недорогого сонцезахисту може виступати широкий 

дах. Виступ даху захищає внутрішні приміщення від перегріву від 

високого літнього сонця, але дозволяє низькому зимовому сонцю 

заглядати в глибину приміщень. 

     Надзвичайно велике значення при будівництві будинку мають 

будівельні матеріали, їх екологічна складова, тобто безпечність для 

здоровя. 
 

 

            Напрями енергозбереження в будівельній галузі  

 

     Вагомим фактором економічного зростання, який засвідчив на практиці, що в 

багатьох випадках зручніше (дешевше) здійснити заходи з економії енергії або 

взагалі уникнути її використання, ніж поширювати виробництво, є 

енергозбереження. За його реалізації фінансові ресурси, призначені для 

збільшення обсягів генерування енергії, можна було б спрямувати на інші види 

людської діяльності з підвищення власного життєвого рівня.  

     Окрім означеного, вивільнення значних фінансових ресурсів безпосередньо 

впливає на ефективність використання енергії шляхом використання 

модернізованого обладнання та на підвищення продуктивності й 

конкурентоспроможності виробничої діяльності.  

  Зауважимо, що сучасна енергетика заснована на використанні викопних видів 

палива (нафта, газ, вугілля) і тому є відповідальною за проблему зміни клімату 

на Землі, пов’язану зі збільшенням концентрації парникових газів. Раціональне 

використання та ощадлива витрата ресурсів органічного палива (вугілля, нафти, 



природного газу), підвищення ефективності кінцевого споживання енергії в усіх 

секторах економіки, розвиток поновлюваних джерел енергії (біомаси, 

гідроелектроенергії, сонячної та енергії вітру, геотермальної й від інших джерел) 

– все цілком може забезпечити потреби людства в енергії й одночасно зменшити 

антропогенний тиск у глобальному масштабі.  

      Отже,  Ви повинні проаналізуєте можливі шляхи енергозбереження 

будівельній галузі. 

Тема  проектної роботи: Засоби підвищення теплоефективності житлових 

будинків.  
 

План роботи над проектом: 

. 

1. Стисло охарактеризуйте напрям (його суть), котрий 

досліджуєте.  

2. Наведіть особливості його використання у будівельній 

галузі.  

3. Наведіть приклади його застосування на будівництві.  

Створіть презентацію в програмі PowerPoint. Вона має містити 

3-5 слайдів.  

 
 


