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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ

Термін «екологія» вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккель 
у 1886 році. Він визначив екологію як загальну науку про взаємовідносини 
організмів і  навколишнього середовища. Подальшому розвиткові екології 
як окремої галузі наукового знання сприяли дослідження таких всесвітньо 
відомих учених, як О. Гумбольд, В. Вернадський, Ю. Одум, Н. В. Реймерс та ін. 
Проте й до цього часу обсяг поняття «екологія» остаточно ще не визначений.

Сьогодні відомо про кілька дефініцій поняття. Базовими вважаються такі 
означення поняття «екологія»:

— екологія  — «наука про біологічні системи», «розділ біології, що ви-
вчає взаємовідносини живих істот та їх сукупностей між собою й з на-
вколишнім середовищем» [1, с. 5];

— екологія — «розділ біології (біоекологія), що вивчає відносини орга-
нізмів та їх системних сукупностей (особин, популяцій, біоценозів та 
ін.) і  навколишнього середовища», «сукупність наукових дисциплін, 
яка вивчає взаємовідносини системних біологічних структур (від ма-
кромолекули до біосфери) між собою й з навколишнім середовищем, 
біоценозів та інших екосистем (біогеоценологія), вчення про екосис-
теми, включаючи вчення про біосферу (біосферологія)», «дисципліна, 
що вивчає загальні закони функціонування екосистем різних ієрар-
хічних рівнів» [2, с. 300].

 Такі означення поняття «екологія» спираються на тезис про біологічний 
підхід до екології.

Не всі дослідники поділяють таку точку зору, аргументуючи свої погляди 
на обсяг поняття «екологія» соціальним підходом, тобто людина, по-перше, 
активно перетворює природне середовище (об’єкт екології), а по-друге, грає 
головну роль у процесі гармонізації відносин з навколишнім середовищем.

Екологія є  однією з  наук, яка бурхливо розвивається. Підтвердженням 
такого розвитку є поява великої кількості суміжних дисциплін (агроекологія, 
архітектурна екологія, біоекологія, геоекологія, екологія людини, інженерна 
екологія, соціальна екологія та ін.), які розширюють обсяг базових понять, 
доповнюють їх своїми галузевими поняттями.

Сучасні дослідники вважають, що обсяг поняття «екологія» має бути 
значно ширшим. Екологія, на їх думку, стала міждисциплінарною наукою, 
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комплексною наукою, що об’єднує значну кількість дисциплін і спирається 
не лише на екологічні й соціологічні знання. Вона стала інтегративною через 
асиміляцію й  природничих наук (фізика, хімія, геологія та ін.), і  соціальних 
(економіка, право та ін.), і технічних (машинобудування, будівництво та ін.). 
Представники суміжних наук пропонують свої обсяги понять, але терміни, 
що називають нові поняття, залишаються без змін, що призводить до плута-
нини слів, дефініцій та ін.

Отже, відбувається розширення меж науки «екологія». Якщо раніше цен-
тральним об’єктом дослідження в екології були відносини живих організмів 
чи їх сукупностей зі середовищем, то сьогодні досліджують відносини люди-
ни з  природою. Актуальним стає поняття «охорона навколишнього серед-
овища».

Науковці, залежно від того, який напрямок — класичний чи неокласич-
ний  — представляють, або вважають неефективним, нераціональним роз-
ширення меж поняття «екологія» до включення до нього фактично всіх наук 
про Землю, або наполягають на перегляді базових понять через їх застарі-
лість, косність і наповнюють їх зовсім іншим змістом, що породжує неодноз-
начну відповідність між термінами і поняттями. Один і той самий термін час-
то має кілька значень, оскільки відбиває, по-перше, погляди представників 
різних напрямків, а  по-друге  — різні етапи розвитку й  становлення науки 
«екологія».

Прикладом може бути синонімія, проте лише на перший погляд, таких 
термінів, як охорона природи, прикладна екологія, інженерна екологія й ен-
вайронментологія. За визначенням Н. Ф. Реймерса, охорона природи — це 
«сукупність заходів, спрямованих на збереження, раціональне використан-
ня та поновлення природи Землі …»; «міжгалузева дисципліна, що розро-
бляє загальні принципи й  методи збереження та поновлення природних 
ресурсів» [2, с. 157]. Тобто, охорона природи не є розділом екології й не на-
лежіть до технічних наук. 

Термін «прикладна екологія» часто обирають як синонім до терміну 
«охорона природи». Але це помилковий погляд. Прикладна екологія дослі-
джує механізми руйнування біосфери людиною і способи запобігання цього 
процесу. Тому її слід розглядати як розділ екології.

Під поняттям «інженерна екологія» розуміють дисципліну, що визначає 
способи досягнення екологічно розумного компромісу між людиною і при-
родою [3, с.7]. Подібна дефініція є  й у  Н. Ф. Реймерса: «розділ екології, що 
розглядає вплив промисловості, транспорту й  сільського господарства на 
природу та навпаки, вплив умов природного середовища на функціонуван-
ня підприємств та їх комплексів» [2, с. 304-305]. Він наводить до терміну «ін-
женерна екологія» як синонім термін «промислова екологія».

Отже, інженерна екологія має технічну спрямованість і  не може бути 
апріорі розділом екології.
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Термін «енвайронментологія» також часто вважають синонімом до тер-
міну «охорона природи». Наука «енвайронментологія» вивчає всі аспекти 
стану навколишнього середовища (технічні, гідрогеологічні, гірничодобувні, 
кліматичні та ін.) і  забезпечує відповідною інформацією природоохоронні 
заходи. Проте охорона природи припускає тільки заходи щодо збереження 
та поновлення природних ресурсів, а характеристика певних аспектів стану 
навколишнього середовища є для неї лише вхідною інформацією.

Внаслідок вище зазначеного можна дійти таких висновків:
1. Багато напрямків сучасної екології знаходяться лише на стадії свого 

формування. 
2. Через нечітке розмежування суміжних наук, їх понятійного і терміно-

логічного апарату сьогодні спостерігаємо широке трактування базо-
вих екологічних понять і термінів.

3. Існує нагальна потреба в упорядкуванні, стандартизації та кодифіка-
ції української екологічної термінології [4, с. 57].
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