
держави, суспільства і особистості.

Підводячи підсумки розгляду проблем в нашій статті, можна дійти таких висновків. Причиною
виникнення й існування системи безпеки є об’єктивна потреба соціального організму в самозбереженні
в умовах світу, сповненого насильства. Зміна характеру загроз у зв’язку з багатоплановими змінами в
дійсному світі потребують корегування існуючих систем безпеки в цілому і соціальних інститутів. Слід
усвідомити, що сучасний світ не відмовився від можливості застосування збройної сили в розв’язанні
конфліктних ситуацій. Внаслідок цього соціальні інститути силового характеру (змінені з урахуванням
вимог часу) повинні, як і раніше, займати важливе місце в системі безпеки. Здебільшого існуючі держави
є поліетнічними. Більше того, в сучасних умовах, коли посилюється процес міграції у світі, навіть
порівняно моноетнічні країни зіштовхнулися з проблемою регулювання міжетнічних відносин на
державному і міждержавному рівнях. Усе це зумовлює необхідність враховувати етнонаціональний
фактор і в створенні системи безпеки, і в ході її функціонування.
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ПИТАННЯ ЕКОБЕЗПЕКИ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ
АКАДЕМІКА О.І. ДУШЕЧКІНА

У статті висвітлено внесок академіка О.І.Душечкіна в вирішення проблеми вирощування
екологічно чистої сільськогосподарської продукції.                                      
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академік О.І. Душечкін, агрофізіологія, екобезпека, органічні добрива.

В статье  освещен вклад академика А.И. Душечкина в разрешение проблемы выращивания
экологически чистой сельськохозяйственной продукции.

Ключевые слова: экологически чистая продукция, сельское хозяйство, здоровье, научный
потенциал, академик А.И. Душечкин, агрофизиология, экобезопасность, органические удобрения.
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The article highlights the contribution of academician А. Dushechkina a solution to the problem of
growing organic agricultural products. 

Keywords: eco-friendly products, agriculture, health, scientific potential, academician A. Dushechkin,
agrofiziologiya, environmental safety, organic fertilizer.

Постановка проблеми. У царині збалансованого природокористування особливе і першорядне
місце займає щоденне виховання громадянина країни, який зобов’язаний дбати не тільки про своє
сьогодення, але задумуватися і дбати про гідне майбутнє наступних поколінь – висока екологічна
свідомість і культура у побуті, екологічно чисте промислове та аграрне виробництво [19, с. 6].

Зростання виробництва продуктів харчування неможливе без систематичного поповнення
запасів поживних речовин у грунті. Ю.Лібіх (1840)вбачав причину піднесення і падіння націй в одному
– в розкраданні родючості грунту. Нині виникла потреба в еколого-агрохімічному обґрунтуванні
родючості грунту. Характерною ознакою землеробства сьогодні є необхідність зростання виробничої
сили землі, її родючості, розвиток грунтотворного процесу в культурному напрямі, створення так званих
антропогенних грунтів з відповідною «кухнею» живлення. Сьогодні можна констатувати, що сучасне
використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування.
Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових
насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафтів. Розораність земель є найвищою в світі
й досягає 57 % території країни та майже 80% сільськогосподарських угідь. Інтенсивне
сільськогосподарське використання земель зумовлює зменшення родючості ґрунтів у зв’язку з їх
переущільненням, втратою грудкувато-зернистої структури, водопроникністю та аераційною здатністю
з усіма екологічними наслідками [3, с. 238].

Забезпечення населення країни екологічно чистою сільськогосподарською продукцією – досить
важлива проблема сьогодення.Харчова і біологічна цінність овочів фруктів та ягід змінюється у процесі
їх достигання, залежить від виду, сорту овочів та фруктів, характеру ґрунту, на якому вони вирощуються,
застосування мінеральних добрив, умов зберігання та переробки. Наприкінці ХХ ст. у розвинених
країнах виявився і почав зростати інтерес до екологічно чистих харчових продуктів. Високі темпи
споживання, розширення асортименту, поширення органічного агровиробництва в багатьох країнах
дають змогу вважати органічну їжу як екологічно чисту чи не найпріоритетнішим напрямом у харчуванні
людини в ХХІ ст. [15, с. 135].

Для розв’язання вище перелічених проблем важливе значення має звернення до досвіду минулих
поколінь. Зокрема, проаналізувавши наукові праці академіка О.І.Душечкіна, який в першій половині
ХХ ст. створив у галузі агрохімічної науки власний напрям, що ґрунтується на поглибленому вивченні
динаміки перетворень і співвідношень поживних речовин у ґрунті та підвищенні ефективності добрив,
ми можемо з сучасних наукових позицій оцінити його внесок у вирішення проблем екобезпеки [4, с.
131].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що
дослідженню наукової спадщини О.І. Душечкіна присвятили свої праці такі вчені: П.А. Власюк [2], О.Г.
Маслак [16], К.А. Стрілець [17],     П.А. Дмитренко [5], Є.І. Шконде [18]. Проте окремої праці яка б
висвітлювала питання екобезпеки у науковому доробку академіка О.І. Душечкіна на сьогодні немає.
Саме тому сьогодні постає нагальна потреба аналізу наукових розробок вченого у вище зазначеному
напрямку.

Мета написання статті полягає в тому, щоб на основі детального аналізу праць академіка
О.І. Душечкіна, присвячених зазначеній проблематиці, об’єктивно висвітлити внесок ученого в розробку
питань екобезпеки в першій половині ХХ ст.

Відповідно до мети визначено такі завдання:
здійснити аналіз праць академіка О.І. Душечкіна у галузі агрохімії,ґрунтознавства та фізіології

рослин;
розкрити значення наукових пошуків і розробок ученого стосовно цілеспрямованого керування

формуванням екологічно чистого врожаю сільськогосподарських рослин.
Виклад основного матеріалу. Для розв’язання основних завдань сільськогосподарського
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виробництва важливе значення мали ґрунтознавчі дослідження провідних учених нашої країни в цій
галузі. Як відомо, основною властивістю ґрунту є родючість, яка залежить від багатьох факторів: складу
ґрунту, його фізико-хімічних та біологічних властивостей. При застосуванні добрив ці фактори значно
змінюються. Добрива у свою чергу зазнають різних перетворень, взаємодіючи з ґрунтом. Усе це істотно
впливає на умови живлення рослин, кількість та якість урожаю. Тому знати властивості грунту треба,
насамперед, для того, щоб цілеспрямовано керувати формуванням врожаю, ростом і розвитком рослин,
напрямом фізіологічних і біохімічних процесів, що відбуваються в рослинах.

Невтомно працюючи понад 50 років на творчій та педагогічній ниві, професор О.І. Душечкін
написав значну кількість наукових праць, що започаткували новий напрямок в агрономічній та до певної
міри ґрунтознавчій науці. Цей новий напрямок полягав у більш глибокому трактуванні динаміки (руху)
поживних речовин у ґрунті, у наданні великого значення процесам біологічного зв’язування
(іммобілізації) легкоророзчинних форм солей фосфорної та азотної кислоти в ґрунті. Цей напрямок дає
позитивний у методиці агрономічної оцінки, так званий, прямий вплив та післядію добрив на врожай
сільськогосподарських рослин.

Величезна заслуга професора О.І. Душечкіна в тому, що він один із перших серед дослідників
приділив велику увагу проблемі біологічного зв’язування та мобілізації поживних речовин у ґрунті і
своїми науковими експериментальними роботами з’ясував і зумів пояснити ряд важливих процесів
динаміки поживних речовин у ґрунті. У цьому відношенні професор О.І. Душечкін є ініціатором
глибокого вивчення тих змін, що відбуваються в ґрунті під впливом мікроорганізмів із важко- та
легкорозчинними солями фосфорної кислоти за аеробних та анаеробних умов.

Значення цих робіт важко переоцінити. Майже 60 % території України займають чорноземні
ґрунти з високою біологічною активністю мікроорганізмів. Фосфорні добрива в легкорозчинній формі
(суперфосфат), що вносилися в ці ґрунти під сільськогосподарські  рослини використовувалися
рослинами, окрім того, зазнавали значних змін і під впливом біологічних чинників. Біологічне
зв’язування (іммобілізація) фосфорної кислоти в дослідах О.І. Душечкіна досягала 25 % від загальної
кількості [6, арк. 2]. 

Дослідженнями академіка О.І. Душечкіна було доведено, що в ґрунті, одночасно з процесами
біологічного зв’язування легкорозчинних солей фосфору та азоту, за певних умов також можуть
інтенсивно відбуватися біологічні процеси нагромадження речовин, легкодоступних для живлення
сільськогосподарських культур. Зміна умов вологості, аерація, наявність енергетичного матеріалу
(вуглеводів, клітковини) у ґрунті впливають на напрямок процесів зв’язування або нагромадження
легкорозчинних фосфатів, азоту та інших елементів. Учений установив, що, регулюючи ці умови, у
свою чергу можна регулювати й біологічні процеси і через них досягти змін режиму живлення ґрунтів.
Такі агроприйоми, як глибоке внесення добрив, оптимальна глибина оранки, утримання ґрунту в
розпушеному стані або його ущільнення, сприяють процесам регулювання діяльності численних
мікроорганізмів у ґрунті. Такі перші висновки, що були зроблені із цієї групи науково-
експериментальних робіт академіка О.І.Душечкіна.

Ці досліди засвідчили можливість активно втручатись у складні процеси мікробіологічного
порядку, що відбуваються в тих чи інших видах ґрунтів, та використовувати їх для створення
найсприятливіших умов живлення сільськогосподарських рослин.

Академік В. Р. Вільямс в одній із своїх праць зазначав: «Вивчати ґрунт у відриві від рослин
неприпустимо не тільки з практичного боку, але й із суто наукового, оскільки ґрунт є основою життя
рослин [1, с. 59]».

«Вивчати властивості ґрунтів за їх відношенням до життя рослин і складає предмет
ґрунтознавства»,  – зазначав видатний російський ґрунтознавець П.А. Костичев [7, арк. 1].

Таких же передових поглядів на ґрунтознавство як на науку, завжди дотримувався у своїх
теоретичних і науково-експериментальних працях видатний агрохімік О.І. Душечкін. Саме тому в його
працях дослідження фізіологічних особливостей сільськогосподарських культур завжди поєднувалося
з особливостями біологічних процесів у ґрунті, з особливостями фізико-хімічних і біологічних
властивостей самого ґрунту. Могутній засіб підвищення врожайності сільськогосподарських культур –
добрива – також не відокремлювався О.І.Душечкіним від того середовища, куди вони вносяться, від
споживачів поживних елементів – сільськогосподарських рослин та мікроорганізмів.
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Агрохімічні дослідження в Україні, пов’язані з дослідженнями ґрунтів, почалися з 1871 р. Услід
за І. Я. Шестоперовим, діяльність якого припадає на 1871-1889-й рр., А.Є. Зайкевичем (1897 р.) та Я.
М. Жуковим,   О.І.Душечкін із 1903 р. почав займатися методикою визначення родючості ґрунту, якості
добрив і сільськогосподарської продукції. Ним було доведено, що дуже привабливі, на перший погляд,
західноєвропейські методи, запропоновані Мітчерліхом та іншими, мають істотний недолік ,що
виключає  можливість практично застосувати їх на землях Росії. Справа у тому, що,  розраховані на
індивідуальні потреби окремих господарів, ці методи обмежено враховували природні закони
сільськогосподарського виробництва і не були розроблені на належному загальнотеоретичному рівні [2,
с. 14].

О.І.Душечкіну одночасно із чеським ученим Стоказою, але незалежно від нього та іншим методом
удалося виявити біологічне поглинання фосфорної кислоти  в ґрунті і вивчити умови цього процесу та
вказати на значення внесення органічної речовини в ґрунт, зокрема, селітри.

Вказівки, розроблені у цій  роботі, дали можливість учню О.І.Душечкіна О.К. Кедрову-Зіхману
вивчити взаємовідносини  процесів нітрифікації, мобілізації та іммобілізації фосфорної кислоти в ґрунті.

На початку ХХ ст. у сільськогосподарській науці панувала думка, згідно з якою вважалося, що
при поглинанні фосфорної кислоти в ґрунті мають місце лише фізико-хімічні процеси, проте розвиток
ґрунтової мікробіології дав підстави стверджувати, що одночасно в грунтах відбуваються і біологічні
процеси. Лабораторні досліди, проведені О.І. Душечкіним разом з О.К. Кедровим-Зіхманом, довели
велике значення саме мікробіологічних процесів для азотного й фосфорного живлення рослин на
підставі вивчення динаміки нітратів і фосфатів у ґрунті. Співставлення двох зразків природного ґрунту
– чистого й обробленого антисептиками (для послаблення діяльності мікроорганізмів) чи крохмалем
(для її підсилення) – довело, що поряд із фізико-хімічним спостерігається біологічне поглинання
фосфорної кислоти. Разом з цим О.І.Душечкін помітив, що процеси розчинення фосфорної кислоти в
ґрунті відбуваються рівномірно. Подальше глибоке вивчення вченим впливу різних зовнішніх умов на
ці процеси (вологість ґрунту, світло і темрява, додавання в ґрунт селітри) дозволило припустити, що в
біологічному зв’язуванні фосфорної кислоти бере участь не одна, а декілька груп мікроорганізмів, що
потребують для свого розвитку неоднакових умов зовнішнього середовища. 

Ученим було доведено, що добрива, внесені в рядки, концентруються навколо насіння рослин,
тоді як при розкидному способі, вони розподіляються по всій площі більш-менш рівномірно. У першому
випадку концентрація ґрунтового розчину інколи настільки висока, що може негативно впливати на
життєдіяльність організмів у цих місцях. При розкидному способі відбувається інше: концентрація
розчину менша, тому й нижча вірогідність її шкідливого впливу на організми, а отже, можна чекати
більш інтенсивного засвоєння їх рослинами [9, с. 920].

О.І. Душечкін зазначав, що поруч з іншими факторами, які зумовлюють різницю впливу добрив,
біологічне зв’язування поживних речовин може відігравати значну роль. Роблячи ці припущення, учений
спирався на спостереження за вмістом нітратів у ґрунті. Оскільки при кругообігу азоту в ґрунті з форм
недоступних або важкодоступних для рослин, з органічного азоту утворюються способом нітрифікації
нітрати, що легко засвоюються живими мікроорганізмами ґрунту, а надалі знову зв’язуються і переходять
у  органічну форму. На основі цих припущень О.І. Душечкін зробив висновки, що і при кругообобігу
фосфорної кислоти із форм, що не засвоюються або важко засвоюються рослинами під впливом
життєдіяльності мікроорганізмів утворюються форми легкозасвоювані, які у свою чергу під впливом
рослин знову перетворюються в органічну форму або ж зв’язуються завдяки фізико-хімічним процесам
[10, с. 21].

Перевіривши експериментально, О.І. Душечкін у 1908 р. висвітлив свої погляди в роботі «Ход
поступления главнейших питательных веществ в сахарную свеклу в связи с ходом ее роста», довівши,
що в ґрунтах, одночасно з фізико-хімічним, відбувається біологічне вбирання фосфорної кислоти, яке
тим виразніше, чим більше внесено в ґрунт органічних речовин . Учений установив, що біологічне
вбирання з тривалістю досліду підсилювалося та зростало із збільшенням унесеної в ґрунт фосфорної
кислоти. Таким чином, О.І. Душечкін був одним із перших дослідників, що приділяли увагу проблемі
біологічного зв’язування та мобілізації поживних речовин у ґрунті. У цьому відношенні вчений став
ініціатором в Україні глибокого вивчення тих змін, що відбуваються в ґрунті під впливом мікроорганізмів
із важко- та легкорозчинними солями фосфорної кислоти в аеробних та анаеробних умовах [13, с. 283].
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Слід відмітити, що, розпочинаючи будь-яку роботу, О.І. Душечкін завжди приділяв велику увагу
методиці досліджень, критично ставився до існуючих методів і вдосконалював їх. Ним був розроблений
новий метод визначення нітратів у ґрунті. Цю роботу з вивчення динаміки нітратного азоту в ґрунті О.І.
Душечкін розпочав із дослідження різних строків взаємодії ґрунту з водою для вилучення нітратів. За
дослідженнями вченого, виявилося, що 48-годинне настоювання в ґрунті з водою, рекомендоване
зарубіжними дослідниками, можна замінити 2-х годинним, причому точність дослідження значно
збільшувалася. Таким чином, О.І. Душечкін довів, що вилучення азотної кислоти із ґрунту протягом 48
годин без добавки антисептика призводить до значної втрати нітратів. Учений указав, що для такого
вилучення достатньо 2-х годин, але з додаванням антисептика [11, с. 654].

Ученим у лабораторних умовах було детально простежено вплив температури і вологості на
нітрифікацію ґрунту, було доведено, що оптимальні для нітрифікації умови створюються в чорноземі
при 25 % вологи і при температурі 34-38оС, а додаткове внесення в ґрунт азотного добрива у вигляді
селітри уповільнює природний процес нітрифікації і сприяє розвитку денітрифікації, що підсилюється
з підвищенням температури і збільшенням вологості ґрунту [14, с. 1029].

Велика робота проводилася О.І. Душечкіним у лабораторії з вивчення впливу гнойового і зеленого
добрив на процеси нітрифікації і денітрифікації в парах на типовому чорноземі, важкому, сірому
суглинку і супіскових чорноземах. Виявилось, що тільки на легкому ґрунті гній підсилює нітрифікацію,
що пояснювало його позитивний вплив на урожай озимої пшениці. Відсутність такого впливу на
нітрифікацію зеленого добрива О.І.Душечкін пояснював зниженням вологості ґрунту під впливом
культури сидератів [8, с. 21].

Ученим було встановлено безпосередню залежність між кількістю перегною в чорноземних ґрунтах
і ефективністю на цих ґрунтах азотних добрив, а також перевагу внесення селітри під буряки в рядки
над розкидним способом. Досліди О.І. Душечкіна по вивченню впливу гнойового добрива на
денітрифікацію ґрунту супроводжувалися детальними аналізами гною, причому була опрацьована
методика середніх зразків гною і його дослідження [12, с. 48].

Дуже велику увагу протягом усієї багаторічної роботи О.І. Душечкін приділяв проблемі фосфору в
ґрунті і добривам, а також способам найраціональнішого використання гною як найважливішого
місцевого екологічно чистого добрива. Його пропозиції зводилися до того, що різноманітність
природних умов України викликає потребу районування способів виготовлення і зберігання гною.

Як великий знавець добрив, О. І. Душечкін не раз підкреслював, що торф необхідно широко
використовувати для виготовлення різних компостів (торфо-гнойових, торфо-фекальних), усуваючи тим
самим потребу вносити в ґрунт фекалії, специфіка яких, за наявності індолу, скатолу, меркаптану і слідів
меркантолу, ускладнює роботу з ними і може призвести до захворювання людей.

Учений зазначав, що без вивчення впливу ґрунту на рослини і характеру надходження поживних
речовин неможливо створити навіть поживну суміш, за допомогою якої конкретизуються форми тих чи
інших добрив. Водночас О.І. Душечкін звертав увагу на те, що без урахування впливу ґрунтових умов
не можливо знайти правильний спосіб живлення рослин і внесення добрив. Проте, за твердженням О.
І. Душечкіна, складність умов, за яких відбуваєть ся вплив добрив, загострюється і тим, що рослини
неод наково поводять себе в тому чи іншому ґрунті, по-різно му засвоюють поживні речовини із
внесенням добрив. На ці процеси мають вплив і реакція середовища, і погодні умови та сортові
особливості рослин . [13, с. 107].

Застосування переважно азотних і фосфорних добрив одночасно з використанням ряду місцевих
ресурсів добрив – гноївки, пташиного посліду, сипцю, попелу, на думку О.І. Душечкіна, забезпечило
підвищення врожаю на 4-5 і навіть 10 центнерів зерна з гектара.  Слабким місцем у використанні
місцевих добрив, зокрема гною, на переконання вченого був, нераціональний спосіб його зберігання,
що при зводило до великих втрат органічної маси і поживних речовин, особливо таких цінних, як азот.
У передвоєнні роки в Україні приступили до масового будівництва гноєсховищ для раціонального
зберігання гною. Після війни все довелося починати спочатку, але треба сказати, що в самому способі
зберігання гною, як і зазначав О. І. Душечкін, було багато шаблону. Вважали, що єдино раціональним
способом, який забезпечує і зберігання великої маси гною, і добру його якість, є щільне, холодне
зберігання, коли гній щільно укладався в бурти або у гнієсховища, щоб усунути по можливості доступ
повітря у внутрішні маси гною. Таким чином, для гною створювались анаеробні умови, процес розкладу
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органічної речовини уповільню вався і відбувався при більш низьких температурах. Втрати поживних
речовин зменшувалися до мініму му. Щільне зберігання гною вважали можливим у всіх умовах [9, с.
921].

О. І. Душечкін вперше звернув увагу на те, що ці умови зберігання гною не одна кові для Полісся
й Півдня УРСР. На Поліссі поширені легкі під золисті грунти, які потребують внесен ня великих мас
органічних добрив, а особливо, азоту. Тому спосіб щільного холодного зберігання гною тут був найбільш
придатний, а вся увага повинна бути зосереджена на нагромадженні і внесенні в ґрунт максимальної
кількос ті органічної маси, для того щоб найкраще поліпшити властивос ті грунту, як фізичні, так і
біологічні. Регулювання нагро мадження і розподілу вологи в грунті, боротьба з ґрунто вою засухою, яка
на Поліссі, незважаючи на значну кількість опадів, була дуже поширена, за висновками О.І. Душечкіна,
становила одне з першочергових завдань. Він підкреслював, що разом з гноєм у цій зоне можна широко
вико ристовувати й інші види органічних добрив. Зелене добриво, торф для виготовлення компостів,
оскільки грунти Полісся сприй мали будь-яку кількість органічної речовини поряд з азотом, який
вносився разом з органічною речовиною, що забезпечувало високі врожаї сільськогосподарських культур
[14, с. 1027].

О.І. Душечкін підкреслював, що зовсім інші умови на посушливому півдні України. Характер
грунтів там такий, що органічної речовини в них досить, але через посушливість клімату і малу кількість
опадів у ґрунті дуже мало води. Внесення великих мас органічних добрив, як доводили спроби місцевих
дослідних установ, негативно відбивалися на урожаї. Органічні речовини при цьому висушували і без
того суху землю. Розкладання органічної речовини відбува вся там надто повільно. Повільно
мінералізувалися й пожив ні речовини. Тому на посушливому півдні, як наголошував учений, повинні
бути застосовані такі способи зберігання гною, які дозволять більше мо білізувати мінеральні речовини,
що є в гної, і таким спо собом зробити їх більш доступними для рослини. Аероб не готування гною,
пов’язане із значною втратою азоту, як показали досліди О.І.Душечкіна, там було недоцільним [10, с.19].

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що добрива – наймогутніший і
швидкодіючий фактор підвищення врожайності рослин та поліпшення їх якості. Науково обґрунтована
хімізація та інтенсифікація землеробства – це не шлях у нікуди, а стовпова дорога до вирішення
продовольчої програми та забезпечення населення екологічно чистою сільськогосподарською
продукцією.
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СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНІ НЕБЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Стаття присвячена аналізу сучасного стану соціально-природних небезпек та шляхів їх
попередження. Проаналізовано профілактичні технології щодо подолання таких соціальних хвороб як
туберкульоз, СНІД та венеричні захворювання.  

Ключові слова: здоров’я, соціальні хвороби, соціально-природні небезпеки, інфекція,
туберкульоз, СНІД, венеричні хвороби, профілактика. 

Статья посвящена анализу современного состояния социально-природных опасностей и путей
их предупреждения. Проанализированы профилактические технологии по преодолению таких
социальных болезней как туберкулез, СПИД и венерические заболевания.
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