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Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 
року (проєкт)

• до 2030 року забезпечити

• створення систем збалансованого виробництва  продуктів харчування та 

• запровадити методи ведення сільського господарства, які дають

• можливість підвищити життєстійкість і продуктивність та 

• збільшити обсяги виробництва, 

• сприяють збереженню екосистем, 

• зміцнюють здатність адаптуватися до зміни клімату, екстремальних погодних 
явищ, посух, повеней та інших стихійних лих і 

• поступово поліпшують якість земель і ґрунтів



Найбільш значимим негативним впливом людства 
на природу є руйнування грунтів

• грунт – це шкіра планети, 
управляюча система біосфери

• При порушенні цілісності грунту
органіка руйнується, окислюється і в 
атмосферу надходять основні 
парникові гази, у  т.ч. СО2.





У Карпатах рубають ліс і не бачать елементарного
прямого зв’язку між зрубаним лісом у горах і повенями, 

які потім затоплюють села



Не паліть траву – поставте себе на їх місце! 
– Все одно палять



Українські фермери впевнено ідуть дорогою 
американських фермерів початку ХХ ст., 
перетворюючи родючі землі у пустелю –

замість того,щоб учитись на їх гіркому досвіді



Селяни не розуміють 
зв’язку між господарством  
і брудною водою у 
колодязях



Розорювання землі – це розорення України: 
втрата чорноземів і вклад у забруднення атмосфери

• Міндовкілля
України в 
Національному
кадастрі викидів
конкретно вказує, 
що останніми
роками найбільши
й приріст викидів
у атмосферу 
спричиняють нові
розорювання



Панує масова екологічна безграмотність серед усіх верств населення – від 
ОПР до селян-пенсіонерів у вимираючих селах, яка тягне за собою масове, 

іноді неусвідомлене, ненавмисне руйнування найважливіших елементів 
біосфери: грунтів, лісів, вод, біорізноманіття…

• Усі злочини проти народу завжди 
здійснювались «в ім’я народу»

• Усі злочини проти екології 
здійснюються    «в ім’я екології»

• Термін «ЕКОЛОГІЯ» у масовому 
вжитку втратив своє значення, і 
часточка «еко» ліпиться до чого 
завгодно

• Чи розуміють чітко учасники 
«ЕКОТРАНСФОРМАЦІЇ - 2019», 
«Мільйон дерев» і Ко значення 
термінів, якими вони оперують???





ЩО РОБИТИ???!!!
• Історичний досвід показує, що радикальні зміни відбуваються тоді, 

коли у суспільстві формується «критична маса» людей, які хочуть 
змін і знають, якими вони повинні бути.

• Тобто необхідно працювати над екологічною освітою людей усіх 
соціальних груп, щоб дати їм знання, уміння і навички для: 

• Усвідомлення необхідності відновлення біосфери
• Позитивного спілкування з природою
• Забезпечення своїх потреб без шкоди для природи
• Відновлення порушених екосистем
• Конструювання природоподібних екосистем для власних потреб
• Екопросвітницької діяльності (поширення знань, умінь і навичок)



…поширення знань, умінь і навичок

• Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я запам'ятаю, дай мені зробити – і 
я зрозумію (Конфуцій)

•Навчання через практику:
•Екологічне землеробство

•70% землі розорано



Сталий розвиток - екологія – пермакультура – органічне 
землеробство: співвідношення понять

• Органічне (екологічне, біологічне) 
сільське господарство –

• форма ведення сільського господарства, в 
рамках якої відбувається свідома 
мінімізація використання синтетичних 
добрив, пестицидів, регуляторів росту 
рослин, кормових добавок або повна 
відмова від них; 

• його мета – досягнення сталого розвитку, 
тобто такого розвитку, що дозволяє 
задовольнити потреби сучасного 
покоління без шкоди для майбутніх 
поколінь 



Етика і принципи Органичного землеробства

• Здоров’я –здоров’я людей невіддільне від здоров’я довкілля

• Екологія – сільске господарство має бути частиною екосистеми

• Справедливість – всі люди на планеті мають право на високоякісні продукти

• Турбота — управління органічним сільським господарством має бути 
відповідальним для захисту здоров’я і благополуччя нинішніх та майбутніх
поколінь і оточуючого середовища



Учебное пособие по
ОРГАНИЧЕСКОМУ
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Отдел исследований и распространения опыта 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) 

Будапешт, 2017

https://www.fao.org/3/i7936r/i7936r.pdf

https://www.fao.org/3/i7936r/i7936r.pdf


Продукція Органічного землеробства: 
потрібна сертифікація





ОЗ – це екологізований аграрний бізнес

• Але в органічному землеробстві практично не 
використовується No-till, тобто 

• відбувається традиційне руйнування грунту з викидами СО2 
в атмосферу, що навряд чи сумісно із деякими заявленими 
етичними принципами та сталим розвитком 

• А в тих господарствах, де запроваджено No-till, активно 
використовують ЗЗР, тобто вони не можуть бути 
органічними 





Переломним моментом у переході на шлях 
сталого розвитку

• має стати повсюдне застосування таких методів обробітку грунтів

• (і в першу чергу - No-till), які 

• забезпечать «перекачування» вуглецю із атмосфери у грунти та його

• фіксацію там у вигляді потужного шару гумусу. 

• Для масового розповсюдження і застосування таких методів необхідне 

• чітке розуміння основних екологічних законів, зокрема –

• ролі грунту у функціонуванні біосфери та агроугідь, 

• природних механізмів гумусоутворення та 

• причин руйнування і деградації грунту.



Це завдання для Конструктивної екології та 
Пермакультури

• Екологія - це наука про екосистеми; наука про взаємозв’язки у природі

• Екологія звичайна в основному констатує факти антиекологічних дій

• КОНСТРУКТИВНА ЕКОЛОГІЯ – це наука про конструювання та ремонт 
екосистем

• Пермакультура – система сталого сільського господарства; наука про 
організацію усіх сфер життєдіяльності людини у відповідності із законами 
екології; вищий ступінь екологізації органічного землеробства

• Традиційній екології не вистачає конструктивізму 

• Із неекологів найбільш екологічно, конструктивно і практично 
налаштованими є пермакультурщики. Але їм не вистачає знання 
екологічних законів.



ПОРІВНЯННЯ

• Пермакультура

• СВІТОГЛЯД

• Створення полікультурних
самопідтримуваних агроекосистем на 
основі природних зразків даної
місцевості

• No-till

• Маленькі кроки

• Принцип «нічогонероблення»

• Органічне землеробство

• БІЗНЕС

• Монокультура

• Неглибоке розпушування (до 10 см)

• Нормальний/швидкий темп

• Інтенсивная обробка посівів



Пермакультура – це тактика сталого розвитку
І, як усе природозберігаюче,  у протистоянні з економікою, 

яка протидіє її поширенню



Основні етичні принципи пермакультури:

•турбота про Людину (мінімізація затратності зусиль і 
ресурсів); 

•повага до Природи (як до Учителя); 

•справедливий розподіл (ділитись надлишком із
людьми та залишати 10 - 30% урожаю для диких 
тварин)



• 80% часу, сил і ресурсів затрачається на планування і тільки 20% - на 
безпосередню роботу 

• Жодні хімічні добрива чи гербіциди не використовуються

• У ролі ЗЗР виступає біорізноманіття, тому величезна увага приділяється
його підтриманню і розвитку шляхом облаштування екокоридорів, штучних
гніздівель, годівниць і т.д. 

• У пермакультурі найбільш універсальним об’єктом є 
лісосад



Наукова складова пермакультури



https://www.permaculture.in.ua/index.php/uk/



УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра плодоовочівництва і виноградарства 

ПЕРМАКУЛЬТУРА ТА ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО: 
Міжнародна науково-практична конференція 24-25 лютого 2018 р.



Конференція «пермакультура
для академії»

Conference "Permaculture for Academia"
29-30.09.2018, Kyiv, Ukraine

The conference was focused on the academic and vocational 
adult permaculture education, primarily in the Visegrad
counties and in Ukraine:





26 СІЧ. 2019 Р. О 09:30 – 27 СІЧ. 2019 Р. О 
18:45
IV Пермакультурна зустріч / Conference 
"Urban Permaculture"
Університет "Україна" УУ University 
"Ukraine" UU





2020 р.



Організовано за 
підтримки
Міжнародного
Вишеградського Фонду

Міжнародна
конференція з 
екоінтенсивного
сільського господарства
та створення полікультур
Відбулася 30 січня - 8 
лютого 2020

Складалася з декількох
секцій віч-на-віч
(Służewski Dom Kultury, 
Варшава, Польща;  
Відкритий міжнародний
університет розвитку
людини "Україна";  
Університет Каліфорнії, 
Девіс, США) та онлайн.



Основна продукція Пермакультури –
знання та уміння для створення екологічного середовища життєзабезпечення (сертифікаційні

курси, семінари, вебінари, переклад книг, фільмів, магістерська програма в університеті, 
науково-практичні конференції… )



Основна продукція Пермакультури – середовище
проживання



Якщо ми хочем жити в екологічному
середовищі та дружити с Землею і 

Природою

нам потрібна пермакультура

як вищий рівень екологізації

органічного землеробства



Якщо ми хочемо запобіти кліматичній катастрофі – нам 
потрібно «перекачати» СО2 із атмосфери в гумус



Сировиною для гумусу є органічні залишки –
мульча. Грунтова біота переробляє мульчу в гумус



Прискорене створення гумусу методом Теплих грядок 

Розума (ТГР) – вклад України у світову скарбницю

пермакультури





Для повсюдного переходу до пермакультури необхідна 

екологічна та пермакультурна освіта – від дитячого садка 

до університету
Тому в Університеті

«Україна» ми відкрили

магістерську програму

«Конструктивна 

экологія та 

пермакультура», где 

студенты вчаться

створювати

екосистеми: водні, 

наземні, космичні, 

продуктивні та  

грунтовідновлюючі



Дякую за увагу!
Перемога буде за нами!


