
Перспективи кліматичних змін 

        Перш ніж перейти до короткого викладу матеріалів дослідження і 

намагання їх обґрунтувати для сприйняття слухачами та читачами, маю намір 

висловити два застереження: перше, нагадати думку Ісаака Ньютона про наукові 

дослідження вчених «Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, 

либо придется тратить все силы на защиту своего открытия»1; друге, щоразу 

згадувати Макіавелі і не перетворювати науку у предмет, в якому на поверхню 

вийде «благородная бездеятельность любомудрия»2.  

Становище людства наприкінці ХХ і початку ХХІ ст. характеризується 

значним антропогенним перевантаженням «плівки життя» (кілька метрів 

завтовшки в пустелях та десятки метрів у лісах і водних екосистемах)3  

внаслідок інтенсивних катастрофічних змін у довкіллі: зростання забруднення 

повітря та Світового  океану; збільшення чисельності населення планети Земля; 

кліматичні зміни; зниження рівня ґрунтових вод; скорочення посівних площ із-

за використання родючих земель на інші цілі; зменшення площ та погіршення 

структури лісів; поширення пустель на значних територіях; суттєві втрати 

генетичної основи рослинного і тваринного світу. Факторами цих 

перевантажень є: суб'єктивні, які створюються деструктивною  діяльністю 

людини; об'єктивні, вони відбуваються відповідно до законів планети Земля, 

нашої Галактики і Всесвіту. 

  З погляду на історію динаміки кліматичних процесів є підстави 

стверджувати, що починаючи з давнини до сьогодення йде вирівнювання 

амплітуди коливання високих і низьких температур, які згодом (мільярди років) 

можливо зіллються в єдину лінію. Тепер постала задача визначити напрямок цієї 

основної лінії: вона піде вверх, тобто підвищення кліматичних температур 

планети чи вниз, тобто їхнього зниження на нашій планеті Земля. Іншими 

словами скажемо, що йде боротьба не тільки між думками вчених, але й «тепла 

з холодом», «холоду з теплом», живої природи за виживання на нашій планеті 

Земля. Саме цієї боротьби ми не беремо до уваги у дослідженнях, упускаючи 
                                                 
1 Голованов Я. Этюды об ученых.М.1976, -С.225 
2 Макиавелли Никколо. Историческое наследие. М., 2009, -С.272 
3 За Вернадським. Ж. Вісник Національної академії наук України. 2012, №10, .  -С. 13 
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сутність формування теми та визначення основного місця, де відбувається 

протистояння, а тому мабуть складно знайти технологію і механізм цієї 

боротьби про який згадував ще Аристотель. Скажімо, кожна форма живої 

речовини об’єктивно пристосовується до навколишнього середовища, адже при 

зміні зовнішніх умов (температура повітря, волога, кількість світла, мабуть і 

його якість, живлення та ін.) мінливість числа квіток у клубочку одного і того ж 

генотипу посилюється, що широко використовувалось4 і мабуть 

використовується українськими вченими. Одначе, зміни можуть бути і в 

напрямку  зниження температур, і в напрямку їх підвищення, а тому важливо 

знати до яких температурних змін адаптуватись, адже «Человек, как и все 

живое, не является самодовлеющим, независимым от окружающей среды 

природным объектом. Однако даже ученые – натуралисты … очень нередко 

этого не учитывают»5. 

На мою думку, щоб відповісти на це питання треба окремо розглядати 

кліматичну динаміку, яка зумовлена:; а/ температурними процесами, які 

формуються внаслідок так званого «парникового ефекту», який створюється 

самою людиною; б/ температурними процесами самої планети Земля і 

навколишньої атмосфери, як складової Сонячної системи і Всесвіту. Між цими 

двома складовими загальної тенденції кліматичних процесів, які тепер 

спостерігаються, є різниця і вона суттєва: температурні процеси, що 

формуються на планеті Земля, як складової Всесвіту об'єктивні, які  не залежать 

від людини, вона, як і рослина, мають до них постійно адаптуватися; 

температурні зміни, що формуються парниковими газами, суб'єктивні, вони 

залежать від людини, яка зобов'язана їх ліквідувати, а не адаптуватись до них. 

Усі вище названі проблеми та фактори, які їх породжують прямо впливають на 

соціально-економічне становище людства планети Земля, усіх країн, кожного 

громадянина, що і викликає потребу їхнього поглибленого вивчення. 

 

Парниковий ефект і його перспективи. Стало реальністю, що потужний 

                                                 
4 Бордонос М. Г. Характер расщепления и некоторые особенности свекловичных высадок с одноцветными. 
//Селекция и семеноводство. Огизсельхозогиз, №6, 1938, -С.24-27 
5 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. К., «Фенікс», 2012, -С.360 
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фактор впливу на температуру повітря планети Земля додає своєю діяльністю 

людина – викиди різноманітних газів, які створюють так званий парниковий 

ефект, що підвищує температуру атмосфери. Крім того, окремі промислові гази 

руйнують озонову плівку, яка створена самою природою, щоб не допускати 

зайвого тепла та шкідливих променів від Сонця до різноманітних форм живої 

речовини на планеті Земля. Руйнація озонової плівки призводить тепер до 

збільшення надходження і тепла, і шкідливих променів на нашу планету: тільки 

за останні 30-40 років рівень радіації підвищився з 7-8 до 12-16 мр/год. Саме 

визнання дії «парникового ефекту» дає підстави усім політикам, державним 

діячам і навіть вченим стверджувати, що наступає потепління. Людство і його 

міжнародні організації стурбовані проявами впливу негативного людського 

фактору на зовнішнє середовище, започаткувавши вжиття певних запобіжних 

заходів. Поважні світові організації, зосередивши свою увагу виключно на 

«парникових газах», намітивши заходи «…по предотвращению изменения 

климата с точки зрения сокращения выбросов парниковых газов к 2020 году»6, 

залишивши у стороні розгляд проблеми кліматичних змін як від Сонця так і від 

«внутрішнього тепла самої планети Земля». Вчені і уряди багатьох країн світу 

до недавнього часу дотримувались, дехто дотримується й тепер, твердого 

переконання, що на планеті Земля очікується потепління, але недостатньо 

дається пояснень щодо об’єкту підвищення температури, – самої планети Земля 

чи повітря, яке її оточує?  

Людство стурбоване ситуацією, бо навіть діти взялися за справу 

«парникового ефекту», які подали до Європейського суду позов до 37 країн 

Європи за лісові пожежі в Португалії, що, на їхню думку, сталося із-за так 

званого потепління внаслідок парникових газів. Ліси, переважно хвойні, 

палають і в США і в інших країнах нашої планети. 

       Ми уже переконуємося, що парниковий ефект – це не потепління, а 

катастрофа з якою людина може боротися, але вона ніколи не відмовиться 

перейти на використання свічок чи їздити кіньми, вона буде боротися проти 

                                                 
6 Рамочная конвенция об изменении климата. ООН, Париж, 30 ноября-11 декабря 2015г. 
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цього до останнього подиху. Парниковий ефекти – це дія людського фактора, 

він є однією з важливих причин нинішнього стану клімату, зумовлюючи 

підвищення температури повітря, у денні часи, через значні викиди 

вуглекислого газу (СО2) і метану (СН4). У нічні ж часи температура повітря 

значно знижується, вона набагато нижча від того рівня, який був 40-50 років 

тому. Звичайно, парниковий ефект, як результат спалювання викопних 

енергоресурсів, можливо з часом зникне сам по собі, нанісши людству кількох 

поколінь (8-10) величезної шкоди, або людина вимушена буде заборонити їх 

використання. Значна роль у збільшені парникових газів належить сільському 

господарству, яке є основним джерелом викидів метану (СН4), азоту (N20) та 

вуглекислого газу (СО2). У цьому зв'язку до багатьох культур існують і будуть 

посилені претензії щодо їхнього вирощування і виробництва з них 

енергоресурсів. Проблема складна, бо бізнес знає, що підвищення у повітрі СО2 

значно збільшує врожайність зернових, а тому намагатися зменшувати викиди 

вуглецю не спішитимуть. Чи не впливає на якість грунту і зовнішнє середовище 

лише одна складова технології вирощування сільськогосподарських культур, 

коли тільки для боротьби з бур'янами, шкідниками і різними хворобами рослин 

пропонується, мабуть і застосовується, 130 хімічних препаратів.   

        Саме тому невпинно назріває вимога до сільського господарства – перехід 

на органічне виробництво (органічне добриво, вирощування бобових, 

дотримання сівозмін). В останні десятиліття в Україні цього ніхто не бажає 

дотримуватись, а прийдеться, тільки згодом, хоча ластівки уже прилітають, 

адже європейські країни цим шляхом ідуть давно і навіть нашими полями. В 

даний час в нашій академії готується наукове видання «Адаптація аграрного 

виробництва України до глобальних змін клімату» і читачі мабуть будуть 

шукати відповіді: до якого клімату буде адаптувалися аграрне виробництво 

України - до потепління чи похолодання?; рослини, особливо зернові, будуть 

пристосовані до збільшення у повітрі (СО2), бо вони дають вищі врожаї, але як 

пристосуватися тваринному світу?; як будуть пристосовані рослини до 

зниження вологості ґрунту, а це уже реальність, – чи виведені такі рослини?; які 
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пропозиції до технології вирощування рослин, які збільшують викиди 

парникових газів?; виникне багато інших запитань. 

         Проблемі зниження викидів шкідливих газів була присвячена «Рамкова 

конвенція про зміни клімату» прийнята на Конференції країн двадцять першої 

сесії ООН 30 листопада-11 грудня 2015 року у Парижі. У цьому аспекті 

вирішуватимуться дві кардинальні задачі: перша, значне  зменшення викидів в 

атмосферу різноманітних парникових газів; друга, винайдення альтернативних 

джерел енергії, які б замінили викопні енергоресурси. Це означає, що боротьба з 

шкідливими газами виходить на практичну площину так як вони становлять 

реальну загрозу людській цивілізації. 

       Невдовзі людство відмовиться від використання викопних енергоресурсів і 

перейде на новітні джерела енергії, цього мабуть не довго прийдеться очікувати. 

Енергія Сонця і Всесвіту, яка доступна для планети Земля використовується 

через рослинність в межах 7%, а щоб збільшити використання цієї енергії 

людство має винайти новітню технологію (механізм) її прийому, здатний діяти 

на принципах фотосинтезу, як це відбувається в листочках рослини. На мою 

думку подібний процес уже розпочався так як в кінці 2015р. американці раптово 

відмінили заборону (середина ХХ ст.) використання нафти і газу, що є на їхній 

території, користуючись привозними з Африки і Азі, а тепер, навпаки, 

постачатимуть власні добувні ресурси  в Європу, зокрема й в Україну. Про що 

свідчить рішення економних американців позбутися власних енергоресурсів? 

Тільки про те, що скоро появляться інші джерела енергії, а ті, які забруднюють 

повітря будуть жорстко заборонені, як такі, що загрожують людству. Є надія, 

що через деякий час усе вирівняється, зникне «парниковий ефект» і не буде так 

званого потепління, адже зараз про нього все менше і менше згадують, хоча 

Сонце підігріває, палають ліси. 

 

         Температура планети Земля, Сонця, Галактики та Всесвіту. Перш за все 

визначимось у фундаментальній ситуації, яка полягає ось у чому: сама планета 

Земля і її атмосфера мають два джерела формування температури – Сонце і 

внутрішнє тепло самої планети. Відомо, що Сонце діє більше мільярда років як 
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«сонячний термостат»: його температура, то підвищується, то понижується, 

сонячне паливо витрачається раціонально, на думку деяких вчених вплив на 

температуру атмосфери планети Земля у віддаленій перспективі не зміниться 

«влияние старения Солнца не влияет существенно на изменение климата за 

временный интервал в тысячи лет или около этого»7.  

       В той же час відносно Сонця існує ряд протилежних думок: а/ планеті Земля 

загрожує холод так як рівень активності Сонця досяг рекордно низьких 

показників; б/ в надрах Сонця відбувається щось незрозуміле, сліди низьких 

температур Сонця в минулому не зникли; в/ можливо настане Маундерівський 

мінімум, періоду аномального спокою Сонця в 1645-1715 рр. з існуванням якого 

пов'язують тривалий період похолодання клімату на початку Нового часу; г/ на 

Сонці можливі потужні шторми, які впродовж наступних 20 років 

створюватимуть на планеті земля різноманітні катаклізми. Немає сумніву, що 

закони Всесвіту регулюють енергію Сонця, яка надходить на нашу планету, а 

людина, руйнуючи озонову плівку, вносить корективи, які шкідливі для живих 

організмів. Саме у цьому ключі треба пам’ятати основний постулат світових і 

вітчизняних вчених, зокрема В.І. Вернадського, що життя на нашій планеті 

може існувати «…только благодаря непрерывному и, по-видимому 

неизменному в течении геологического времени притоку космической энергии, 

главным образом лучистой энергии Солнца»8.  

         Звідси можемо зробити висновок, що залишається два  природних фактори 

впливу на зміну температурних процесів атмосфери планети Земля: перший, 

температури Галактики і Всесвіту, складовою частиною яких є наша планета; 

другий, внутрішня температура самої планети Земля, хоча воно, як відомо, має 

не досить високий вплив на повітря. Ось ці два джерела я розглядаю під кутом 

зору їхнього формування кліматичних змін, які, звичайно, визначають погоду і 

природні катаклізми на нашій планеті. 

 

                                                 
       7 Изменения земных систем в Восточной Европе. «Фолиант»,  К., 2010  -С. 32; 

 
     8 Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського К., 2012, Т.4. кн. 2, -С.439 
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    Що стосується температур нашої Галактики і Всесвіту, то вони впливають на 

зниження температури на нашій планеті. Напрям у сторону зниження 

температури на нашій планеті Земля підтверджено дослідженнями лауреатів 

Нобелівської премії з фізики 2011р., які доказують, що Всесвіт розширюється не 

рівномірно, як вважалося дотепер, а прискорено. Виходячи з таких тверджень 

Нобелівський комітет зробив висновок «якщо цей процес продовжуватиметься із 

все більшою швидкістю, Всесвіт завершить свій розвиток у вічних льодах»9, але 

спочатку будуть охолоджуватись планети Сонячних систем, зокрема планети 

Земля. Як не дивно такий висновок підтверджується дослідженнями вчених, що 

показані на мал.. 1 і 2. 

        Сутність і тенденція наведених температурних коливань (малюнок 1 і 2), на 

нашу думку наступна. Усі дослідження, спостереження і їхні результати 

зводяться до таких висновків: перший, з часом маятник «холод-тепло», тобто 

зміни холоду – тепла, свої відхилення все більше буде скорочувати і 

скорочувати; друге, хвиляста лінія температурних коливань в антропогені 

(голоцен) все більше і більше буде вирівнюватись; третє, в послідуючому 

довгий час в переважній частині, а надалі  єдиній лінії, буде господарювати 

лінія холоду. Але це буде мабуть інша геологічна епоха, настане нова ера, про 

яку нагадує усе навкруги: не вщухають природні катаклізми типу цунамі, 

тайфуни, дощові  зливи; морози і снігові замети там, де їх ніколи в минулі епохи 

не було; інші температурні  коливання і відхилення. 

       Чимало вчених доказують, що і в плейстоцені (1,8млн.) і в голоцені (10 тис. 

років) тому, впродовж 70-80 тис. років відбувалися зледеніння, а  впродовж 8-10 

тис. років наставав перехід до попереднього стану температур і значного 

зменшення льодів. Тому, теперішнє застереження, що мовляв зникнуть льоди, а 

вода затопить навіть деякі країни, природа планети Земля уже проходила. 

Найбільш  близьким періодом для сучасності є Малий льодовиковий період 

(1600-1860рр.), який становить частину голоцену, тобто нашого періоду, що 

також має враховуватись при визначенні (наукової) динаміки кліматичних змін 

                                                 
9 Відкриття прискореного розширення Всесвіту. Лауреати Нобелівської премії з фізики за 2011рік. 
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       Тепер стосовно самої планети Земля про яку майже нічого не 

досліджується, процесам, що відбуваються на планеті, замало даємо наукової 

оцінки, просто констатуються факти. Вище відмічено, що температура нашої 

планети не досить впливає на температуру повітря навколо неї, але на інші 

елементи самої планети температурний вплив надзвичайно високий. Відомо, що 

невід'ємною складовою існування і розвитку живої природи в усіх її формах є 

вода, формування якої залежить виключно від динаміки кліматичних змін та 

температурних процесів самої планети Земля, її ж якість знаходиться під 

впливом діяльності людини. В контексті кліматичних процесів Всесвіту, Сонця і 

планети Земля, які знаходяться під впливом законів природи, значних змін 

зазнають процеси формування ресурсів прісної води, яка займає чи не основне 

місце в існуванні живої природи та життєдіяльності її різноманітних форм.  

        Тут слід відзначити, що посухи і випаровування вологи при підвищенні 

температури повітря на поверхні планети не зменшує прісної води на планеті, 

адже те, що випаровується знову повертається у вигляді дощу чи снігу. Ми ж 

спостерігаємо щось інше: недостатньо наповнюються прісною водою гірські 

резервуари; висихають і міліють річки; зникає вода у сільських колодязях; 

навіть скважини для води треба бурити значно глибше; тепер важко знайти 

джерела чистої води, які повсюди зустрічались на просторах ланів України. 

Приклади вбивчі: впродовж багатьох років зникло тисячі великих і малих річок, 

але не виникло ні однієї. Реальні відомості про ресурси прісної води в останні 

десятиліття невтішні: озеро Байкал, світовий резерв прісної води, у 2014р. 

рівень його води знизився на 12 см. і на 20 см. у 2015 році; ріка Вісла якщо не 

висохла, то висихає; ріка Волга в окремих місцях міліє; в колодязях України, 

колись цілюща вода зникає; в усіх гірських резервуарах об’єми прісної води 

зменшуються. Більше того, повсюди в Україні висихають величезні масиви 

лісів, у Каліфорнії, неподалік Сан-Франціско та інших місцях палають ліси і їх 

ніяка сила не може врятувати, а причина одна – ті ліси в гірських масивах, де 

вологи уже немає і дерева всохли. Висихають хвойні ліси у Черкаській області, 
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у жовтні 2017р. палають сухі ліси у Європі від Польщі до Німеччини, а дим 

стелиться до Англії, що знову свідчить про недостачу вологи у ґрунті.  

     У чому тут справа? Ті, хто проповідує потепління, мовчки пояснюють, що 

вода випаровується чи зменшується внаслідок високої температури повітря. А 

чи правда це? Чому тоді висока температура повітря не нагріває воду Дніпра 

влітку, що ми спостерігаємо тепер, скажімо у червні-липні 2017р, температура 

води у Дніпрі не перевищувала 22 градуси, тоді коли купатися можна при 

температурі 24 і вище градусів, що ми неодмінно спостерігали у минулі 

десятиліття. Подібне було і у червні 2015р., коли неподалік Києва нічна 

температура становить 6˚С, а денна 28,3˚С, крім того у це й же час (8 червня) 

температура води у Дніпрі досягла позначки вище 20˚С.  

         Важливими складовими у формуванні води на певній глибині (приблизно 

до 20-30м.) нашої планети Земля є повітря, волога і тепло. Реальний природний 

механізм взаємодії тепла, холоду і вологи фізиками ще далеко не вивчений, але 

у загальному цей механізм має такий вигляд: в середині планети Земля холод, 

стикаючись з теплом, перетворює повітря у вологу, з якої формується вода. У 

сприятливих умовах, які супроводжують людину впродовж останніх тисячу 

років, значна частина цієї вологи зосереджується у гірських і низинних 

резервуарах з яких наповнюються ріки, річечки, озера й озерця, криниці й 

джерельця. Саме сформована таким чином волога постачалась на поверхню, 

створюючи достатню вологість ґрунтів для проростання всього рослинного 

світу. В сучасну епоху, як ми спостерігаємо, уже існують проблеми наповнення  

прісною водою гірських масивів, які у свою чергу недостатньо наповнюють 

річки. Гірські  екосистеми зазнають негативного впливу кліматичних змін із-за 

того, що холод займає усе більші простори у верхніх горизонтах планети. Тому 

в 2012р. Генеральна Асамблея ООН прийняла деякі рішення, підкресливши 

«Горные экосистемы являются основными поставщиками водных ресурсов для 

большей части населения мира», але вони потерпають природних негараздів.  

      Так що ж відбувається в глибинах нашої планети Земля, виходячи з 

прикладів стосовно формування води і наповнення нею гірських резервуарів, 

річок, озер і криниць? Сприятлива температура, яка перетворює повітря у 
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вологу, опускається нижче від поверхні землі, а її місце займає більш низька 

температура, як уже відмічено, що відповідає вченням Арістотеля і 

Вернадського. Саме тому, знижується вологість поверхні ґрунтів, на  окремих 

територіях глибина відсутності вологості ґрунту сягає більше півтора метра; 

назавжди зникли польові джерельця води, зникає вода у колодязях поряд з 

якими буруються свердловини. Зниження температури в у верхніх горизонтах 

планети Земля підтверджується не тільки кардинальною зміною процесу 

формування прісної води, але ще й наступним. Поряд з нагріванням повітря 

Сонцем та іншими факторами вдень, значно знижується температура в нічні 

часи, що впливає на розвиток рослин із-за створення певних процесів у ґрунті. 

Це помітив В.І. Вернадський і у своїх дослідженнях наводить слова 

українського академіка Н.Г. Холодного «Если исследовать почву, богатую 

питательными веществами, то увидим разнообразие населяющих ее 

микроорганизмов. В то же время бросается в глаза резкая зависимость характера 

этого населения от внешних условий: влажности, температуры, большего или 

меньшего доступа кислорода, наличия тех или иных питательных веществ»10.  А 

зміни в ґрунті тепер у нас величезні, що неодмінно впливає на його якість і, 

звичайно, розвиток рослин, –  як тут бути?, –  мабуть відповідь має дати аграрна 

наука. Подібні зміни впливають і на тваринний світ, адже практика уже тепер 

показує, що бджільництво значно потерпає від низьких нічних температур.  

          Поряд з тим, що не наповнюються водою ріки і озера, ще й виникають 

катастрофи, причиною яких є посилення формування пневми  (поняття 

Арістотеля), тобто стиснуте повітря в глибинах Землі, потужність якого 

фантастична. Якщо посилатись на вченя Арістотеля, то можна дати таке 

визначення формуванню пневми: взаємодія тепла з глибин планети Земля, тепла 

Сонця та надходження повітря з якого формується волога, що перетворюється у 

воду, яка не має вільного виходу на поверхню Землі із-за глибини 

розташування, а також низька температура у верхніх розширених горизонтах 

нашої планети.  

                                                 
10  Вибрані наукові праці академіка В.І.ВернадськогоК., 2012, Т.4. кн. 2, -С.447 
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       У цьому випадку холод, займаючи у верхніх просторах Землі значні об’єми,  

сприяє процесу зменшення творення прісної води ближче до поверхні планети, 

якої все менше і менше надходить для наповнення рік, озер, колодязів. Чим 

сильніший холод у верхніх горизонтах Землі тим більше він витісняє тепла і 

вологи, які зустрічаючи холод Космосу перетворюються у катастрофічні зливи 

навіть узимку, а снігові опади влітку та ще й там, де їх не було в минулому. 

Тепер подібне ми спостерігаємо повсюди на планеті Земля: там затопило місто; 

там залило чималу територію. Це якраз та вода, витіснена «пневмою» з глибин 

Землі, яка мала б повільно наповнювати безпосередньо гірські резервуари, річки 

і озера, або випадати у вигляді дощів через випаровування. Згадаймо серпень-

вересень 2017р. США, коли нечувано були затоплені і зруйновані ряд міст 

штату Техас, найбільше серед них Г'юстон, а також Флоріда штату Джорджія, 

такого не відмічалось 500 років в минулому. подібного жителі потерпілих міст 

ніколи не бачили, відчуття, про які розповідають ті, хто був у центрі подій: мов 

би щось піднялось вверх і звідтіль миттєво вилилась нечувана кількість води. 

Скажімо, в серпні 2017р. в Італії під час сильних злив за декілька годин випала 

двомісячна норма опадів, а у Хорватії на початку вересня на квадратний метр 

випало 190 літрів води за годину. Не проминули такі процеси й Києва, про що 

ми довідалися 20 вересня 2017р., коли впродовж декількох годин у центрі 

столиці вилилось мов би з кувшина до півметра води. Ще раз підкреслю, що це 

не що інше як дія пневми, яка має нечувану силу, викидаючи з глибин Землі 

накопичену воду.  

        Таким чином, вразі подолання дії «парникового ефекту», який створює 

ілюзію потепління, проявляться фактори, які характеризують процес 

похолодання на нашій планеті і про це свідчать вище наведені дослідження. 

Якщо наука і уряди визнають, що в перспективі планету Земля очікує 

похолодання, процеси якого уже проявляються тепер, то варто кардинально 

змінити напрями наукових досліджень, особливо в галузі селекції, технології 

зрошення сільськогосподарських культур, розробки новітніх технологій 

вирощування рослин в умовах низької вологості ґрунту, дослідження  інших 

новацій.  



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пам'ятка!  

    А/ Яка ціль викладених теоретично-прикладних досліджень? В науці і 

практиці, навіть серед вчених немає достатньо обґрунтованих узагальнених 

пояснень сучасних кліматичних процесів. Викладені власні дослідження, 

спостереження і аналітичні висновки спрямовані на те, щоб внести хоча б деякі 

пояснення та викликати наукові дискусії з надзвичайно важливої проблематики, 

яка стосується усіх аспектів життєдіяльності людини, тобто нас з вами.. 

   В основі досліджень використані вчення  Арістотеля, Вернадського, інших 

світових та вітчизняних вчених. 

Серед багатьох учених домінує думка про потепління на планеті Земля, але 

існує чимало прикладів, які підтверджують все таки напрям до похолодання. 

    Б/ Існуючі думки щодо теперішніх енергоносіїв. В 1912р. були прогнози, 

що нафти і вугілля вистачить на 30-50 років, а через 60 років, у 1972р., експерти 

відомого «Римського клубу»математично доказували, що природні енергетичні 

ресурси будуть вичерпані через 50 років, тобто у 2022р., але подібне не дуже 

проглядається, будуються потужні газопроводи. Існує думка і приклади, що 

природні енергоресурси (нафта і газ) регенеруються: на закритих свердловинах  

в Техасі (США) і в Бориславі на Львівщині (Західна Україна).  

     В/ Енергія Всесвіту все таки існує.  К віддаленій перспективі можливе 

добування ізотопу гелія -3, що забезпечуватиме людство невичерпною енергією. 
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     Г/ Оцінити будь-які наукові дослідження у нашій науковій системі, до якої 

навіть В.І. Вернадський відносився як «капризной и по существу очень 

исторически нечуткой научной среде»11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Вибрані науковві праці академіка В.І. Вернадського. К., «Фенікс», Т. 8, -С.191 
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     Малюнок 1. (дослідження П. Вольдштедта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1: Зміни середньорічної температури в Західній  Європі за 

останні 60 млн. років; горизонтальний масштаб антропогенного 

періоду, для зручності, збільшено у 10 разів.  
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Малюнок 2 Історія температури Північної півкулі в голоцені  

за 12 тис. років 

 


