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СТРАТЕГІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГІРНИЧО-
ВИДОБУВНИХ РЕГІОНАХ У КОНТЕКСТІ НЕЗВОРОТНИХ ЗМІН 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Терміни «незворотні зміни навколишнього середовища» та «фактор 
незворотності» відносно нові в системі екологічних знань. Обґрунтування та 
опис зазначених понять детально наведені у роботі І.М. Малахова, в якій на 
прикладі Криворізького залізорудного басейну висвітлено прояви техногенезу в 
верхній частині літосфери [1]. Показано, що видобуток мільярдів тон залізної 
руди призводить до незворотних змін у надрах (з огляду на те, що залізна руда 
належить до невідновних природних ресурсів). Процеси трансформації 
навколишнього середовища у гірничо-видобувних регіонах обумовлюють 
незворотність переходу від природних екосистем до техногенних внаслідок 
довготривалих великомасштабних розробок рудних родовищ. При цьому 
трансформації зазнає не одна складова природного середовища. Зміни, 
одночасно чи поступово, охоплюють всі компоненти довкілля: біоту, 
гідросферу, атмосферу, літосферу. Виникає нова техногенна екосистема із 
своїми рівнями організації, яка суттєво відрізняється від природної просторово-
біотичним континуумом. Можна зазначити, що видобувна діяльність, як форма 
техногенного перетворення навколишнього середовища, відіграє роль тригеру, 
який «вмикає» трансформаційні процеси в природній екосистемі. У рамках 
викладеного незворотність навколишнього середовища визначається як зміна 
умов еволюції довкілля.  

У даному контексті гірничо-видобувні території, урбанізовані 
агломерації, визначені як незворотньо трансформовані природні екосистеми, 
можна розглядати не тільки як території, на яких відбувається деградація 
природного середовища, але й території із своїм техногенного-еволюційним 
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порядком. Незворотні переходи природних екосистем в техногенні, особливо у 
гірничо-видобувних регіонах, потребують особливої стратегії охорони 
довкілля. У регіонах, де відбулася подібна трансформація, традиційні концепції 
природоохоронної діяльності не коректні, а відтоді – й не працюють. Перш за 
все, треба визначити об’єкт та мету природоохоронних дій суспільства. Яку 
природу ми охороняємо: ту, що залишається за межами необоротної 
трансформації; чи ту, що знаходиться всередині таких територій? Відповідно до 
цього, існуючу стратегію охорони природного середовища у гірничо-
видобувних регіонах можна умовно поділити на два компоненти: охорону 
незмінених екосистем вздовж периметру техногенної екосистеми і на 
відновлення та/чи адаптацію параметрів в межах техногенних екосистем. Так, 
безумовно, є сенс у підтримці та охороні просторів, що лежать за межами 
трансформованих територій. По-перше, це може обмежити «розростання» 
техногенної екосистеми. По-друге, дозволить утримати єдність екосистеми 
більш високого порядку за рахунок створення системи екологічних коридорів. 
Дана концепція, яка об’єднує природні території, що підлягають охороні, наразі 
є одним із успішних прикладів природоохоронної діяльності [2, 3]. 

Однак, існуючі традиційні стратегії природоохоронних заходів на 
територіях, що об’єктивно вже не містять природних екосистем і не підлягають 
відновленню навіть у теоретичному плані, є цілком вичерпаними. Новою 
Стратегією Державної екологічної політики України на період до 2020 року [4] 
щодо геологічного середовища передбачені заходи «обов’язкової рекультивації 
та екологічної реабілітації територій, порушених внаслідок провадження 
виробничої діяльності підприємствами гірничо-видобувної, нафтопереробної 
промисловості, зокрема, забезпечення до 2020 року рекультивації земель на 
площі, не менше 4,3 тисячі гектарів». На відновлення трансформованого 
довкілля із бюджетів усіх рівнів протягом тривалого часу виділялись суттєві 
видатки, проте успіхом така діяльність не увінчалась. Так, за понад 50 років 
«озеленення» трансформованих територій Кривбасу (відвалів, бортів кар’єрів, 
шламосховищ) менше 5% території вдалося «вкрити» рослинністю, що не дає 
можливості стверджувати про ймовірність відновлення степових ландшафтів на 
території сучасного Криворіжжя. Тому логічною виглядає зміна стратегії 
природоохоронної діяльності в межах техногенних екосистем з 
відновлювальної на адаптивну. Практично такій підхід, в першу чергу, означає 
переформування власне техногенних об’єктів (відпрацьованих кар’єрів, 
відстійників, шламосховищ, відвалів, проммайданчиків) у небезпечні. Ставлячи 
за мету формування на них біоценотичного покриву з подальшою можливістю 
використання таких об’єктів у культурних та господарських цілях, а саме – 
перетворення техногенних об’єктів в рекреаційні, туристичні, паркові.  

Ефективність впровадження зазначеної стратегії можна оцінювати за 
критерієм оптимальності, як міри відповідності природоохоронної діяльності 
суспільства процесам трансформації, що відбуваються у екосистемах. 
Екологічна стратегія природоохоронної діяльності в техногенних екосистемах, 
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зокрема в гірничо-видобувних регіонах, з урахуванням критерію оптимальності 
дозволить подолати існуючу безодню протиріч між дійсністю 
природокористування та прагненням до охорони природи.  
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БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС КРОВІ В ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІЙ 
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Дослідження проводились у Запорізькому водосховищі – водоймищі 

багатоцільового призначення, що займає провідне місце серед 
рибогосподарських водойм України. Згідно результатів моніторингових 
досліджень, в акваторії водосховища виявлені зони з різним ступенем та 
видами антропогенного впливу [1]. 

Визначали показники білкового, водно-сольового, ліпідного обміну та 
ферментативної активності у сироватці крові промислових видів риб 
Запорізького водосховища (плітки, карася, окуня) на автоматичних 
аналізаторах OLYMPUS AU400 та AU480 фірми Beckman Coulter (США) 
реагентами Beckman Coulter на базі ТОВ «Незалежна лабораторія ІНВІТРО» м. 
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Дніпропетровська.  
Результати аналізу показали, що вміст білка у досліджуваних риб 

знаходився у межах фізіологічної норми [2]. Вміст альбуміну знижений, що 
може свідчити про надмірний вміст води у тканинах та порушення 
функціонального стану печінки, де відбувається синтез альбумінів і 
детоксикаційні процеси. За дії токсичних речовин альбуміни в першу чергу 
використовуються на енергетичні потреби [3]. Вміст сечовини коливався з 0,94 
до 4,06 ммоль/л, причому найнижчі показники відмічалися у карася і більш 
високі у окуня. Рівень креатиніну також найвищий у окуня – 309,1 мкмоль/л, 
що зумовлено ймовірно хижим способом існування. Рівень кальцію був 
найменшим у плітки – 2,98 мкмоль/л, а найвищим – у карася (3,31 мкмоль/л). У 
досліджуваних риб показники білкового обміну не відрізнялись суттєво, що 
свідчить про відносну резистентність останніх до впливу забруднювачів 
водного середовища.  

Вміст глюкози у сироватці крові риб коливався від 16,2 до 19,3 ммоль/л, 
що перевищує фізіологічну норму у 2,5 рази, найбільш високий вміст був у 
карася. Високий вміст цукру в крові може бути реакцією на гіпоксію або 
пов’язаним з гіперглікемію, викликаною дією важких металів [4]. Вміст 
білірубіну коливався від 6,5 до 10,3 мкмоль/л, найменший показник відмічений 
у окуня, а найбільший у плітки. 

Показники ліпідного обміну значно підвищені у сироватці крові окуня 
порівняно з іншими видами риб. Вміст загального холестерину був збільшений 
у 1,4 рази у порівнянні з показниками карася і в 1,7 рази порівняно з пліткою. 
Рівень холестерину високої щільності був вищим у окуня, чим аналогічні 
показники у карася і плітки відповідно у 1,4 й 2,4 рази. Вміст холестерину 
низької щільності у сироватці крові досліджуваних риб Запорізького 
водосховища знаходився майже на однаковому рівні від 2,15 до 3,7 ммоль/л.  

Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) найнижча у окуня – 34,9 
ОД/л, а найвища у плітки – 59,3 ОД/л. Значення активності 
аспартатамінотрансферази (АсАТ) коливалися від 615,9 до 874,6 ОД/л, 
найвищий показник відмічався у плітки. Активність γ-глутамілтранспептидази 
(ГГТП) у карася та окуня <5 ОД/л, у плітки – 7,6 ОД/л. Рівень α-амілази 
найнижчий у карася – 303,9 ОД/л, найвищий у плітки – 986,2 ОД/л. Це може 
свідчить про напруження функцій печінки у досліджуваних риб. Рівень 
активності холінестерази був найменшим у плітки – 42,6 ОД/л, а найбільший у 
карася – 75,3 ОД/л. Холінестераза є єдиним ферментом, активність якого 
знижується за патології з боку паренхіми печінки, отруєнь у риб, зокрема за 
впливу фосфорорганічних сполук. Показник активності лужної фосфатази у риб 
Запорізького водосховища коливався від 16,3 ОД/л у окуня до 35,6 ОД/л у 
карася.  

Збільшення активності ферментів обміну є тонким механізмом, що 
використовується при певних процесах метаболізму для адаптації до 
несприятливих умов. Виявлені коливання у показниках печінкового комплексу, 
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білкового та ліпідного обміну у промислових риб Запорізького водосховища 
можуть вказувати на хронічну інтоксикацію організму [5]. 

Отримані дані свідчать, що серед досліджуваних видів риб плітка 
найбільше вразлива до впливу забруднювачів і може слугувати 
біоіндикаторним видом для тестування іхтіотоксичності водного середовища. 
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НЕОРГАНІЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИ 

ПРОЕКТУВАННІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Однією із загроз для довкілля та людини при обробці зернових культур є 

пил. Зазвичай пил утворюється у тих локаціях технологічних ліній, де вхідна 
сировина переміщається, змішується, або змінюється напрямок її потоку. 
Збільшенню концентрації пилу у повітрі робочої зони та прилеглих територій 
сприяє також і недостатня герметизація обладнання, неефективна робота 
аспіраційних систем та вентиляції виробничих приміщень в цілому. Слід 
зазначити, що властивості зернового пилу значно відрізняються від сировини: 
він полідисперсний, має високе значення фактору форми частинок, сприяє 
виникненню вибухів та пожеж. Крім того пил є сприятливим середовищем для 
розвитку мікроорганізмів, які викликають підвищення професійної 
захворюваності. 

Усі джерела утворення пилу на зернопереробних підприємствах слід 
розділяти на організовані та неорганізовані джерела. При проектуванні 
зернопереробних підприємств фахівці, як правило, звертають увагу на 
організовані джерела утворення пилу – технологічне обладнання 
(каменевідділювачі, трієрні блоки, лущильні машини, падді-машини та ін.), 
споруди (норії, бункери, тостери і т.д.), пил від яких уловлюється трактами 
локальної або загальної аспірації, мігрує через систему трубопроводів до 
пилогазоочисного обладнання – циклонів та фільтрів. Тому, на практиці існує 
думка, що зернопереробні технології є відносно екологічно безпечними, 
оскільки практично весь пил за рахунок високого коефіцієнту корисної дії 
очисного обладнання (80-99%) затримується та утилізується. На відміну від 
організованих джерел, неорганізовані джерела (башмаки та головки норій, 
ланцюгові транспортери, силоси, завантажувальні та розвантажувальні ями, 
бункери та ін.) не обслуговуються елементами локальної чи загальної аспірації, 
тому пил від них може потрапляти у робочу зону, повітря прилеглих до цехів 
територій, мігрувати за межі території підприємств.  

При екологічному обґрунтуванні зернопереробних підприємств масу 
пилу від ідентифікованих неорганізованих джерел його утворення, що може 
мігрувати за межі підприємств, можна визначити за наступними залежностями 
[1]: 
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де G і M – максимальні разові (г/с) та валові (т/рік) викиди пилу; k1 – 
коефіцієнт нерівномірності масового потоку пилу; k2 – коефіцієнт, що враховує 
місцеві умови; S –  площа поверхні,  де осідає пил,  м2; D100  – параметр, що 
характеризує висоту керованого шару пилу продукту і рівний найбільшому 
розміру зважених частинок пилу, м; пr  – густина повітря, кг/м3; l  – масова 
доля зважених частинок пилу, що переходить в аерозоль; f  – масова доля пилу 
у зерні; N1 – кратність оновлення шару, 1 хв-1; Tоп – тривалість технологічної 
операції, с; T – час роботи виробничої ділянки підприємства, діб/рік. 

Описаний вище підхід до врахування впливу неорганізованих джерел 
утворення пилу на стан повітря був використаний при проектуванні 
підприємств по переробці сої, гарбузового насіння, квасолі та спельти.  

У табл. 1 наведений аналіз викидів пилу у повітря прилеглих до 
підприємств територій при обробці згаданих вище сільськогосподарських 
культур з врахуванням роботи аспіраційних систем та пилогазоочисного 
обладнання. 

Маса викидів пилу на зернопереробних підприємствах від організованих 
джерел його утворення залежить від багатьох факторів, зокрема від потужності 
технологічних ліній, часу роботи технологічного обладнання, затрат повітря на 
роботу аспіраційних установок, наявності та ефективності пилогазоочисного 
обладнання тощо. Не викликає сумніву той факт, що на таких виробництвах 
основний вклад у забруднення довкілля вносять організовані джерела 
утворення пилу, більша частина якого уловлюється пилогазоочисним 
обладнанням та безпечно розсіюється в межах території підприємств. Як видно 
із табл. 1 найбільша маса пилу виділяється при обробці квасолі, найменша – 
при обробці гарбузового насіння. Маса пилу зростає для всіх типів культур на 
підготовчому етапі, а саме при відокремленні оболонки зернових культур від 
ядер. 

Таблиця 1 
Вклад неорганізованих джерел утворення пилу зернового у забруднення 

приземного шару атмосферного повітря при обробці різних культур 

 
Найбільший вклад у забруднення повітря створюють неорганізовані 

джерела при переробці спельти, найменший – при переробці сої. Маса викидів 
значно менше від організованих джерел утворення пилу, але цей пил не мігрує 

Виробництво 

Викид пилу 
Організовані джерела Неорганізовані джерела Без очистки З очисткою 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 
Переробка сої  5,92 56,32 0,06 0,55 0,0000002 0,0000002 

Переробка гарбузового 
насіння  5,82 32,57 0,22 1,31 0,000001 0,00000009 

Переробка квасолі  13,88 62,41 0,28 1,24 0,0000009 0,0000008 
Переробка спельти  13,28 59,78 0,27 1,19 0,000003 0,00025 
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на безпечну висоту, осідає на об’єктах та спорудах, що розташовані на 
території підприємств, заважає роботі технологічного обладнання, може 
потрапляти у повітря робочої зони та створювати додаткові ризики для 
робочого персоналу.  
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ 

СИСТЕМИ В ЕРИТРОЦИТАХ КОРОПА ЗА НАЯВНОСТІ ПЕСТИЦИДІВ 
У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Внаслідок інтенсивного використання пестицидів в агрономічній 

практиці ці речовини можуть розповсюджуватись у компонентах 
навколишнього середовища, зокрема, у поверхневих водоймах і водотоках [1, 
2]. Забруднення гідросфери пестицидами часто поєднується з надходженням у 
водні об’єкти важких металів та інших полютантів, що призводить до 
погіршення якості води та шкідливо впливає на представників іхтіофауни [2–4]. 
Однак вплив фосфорорганічних інсектицидів і синтетичних піретроїдів на 
еритропоез і метаболізм в еритроцитах риб вивчений недостатньо. Тому метою 
роботи було проаналізувати вплив малатіону і циперметрину, які належать, 
відповідно, до зазначених груп пестицидів, на гематологічні показники і стан 
антиоксидантної системи в еритроцитах коропа (Cyprinus carpio L.). 

Дослідження проводили на дворічних особинах коропа звичайного, 
вирощених у ставку Миколаївської рибоводно-меліоративної станції 
(Миколаївський район Львівської області). Перед дослідом риб поміщали в 
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акваріуми з водопровідною водою стандартного компонентного складу. Після 
адаптації до лабораторних умов риб поділили на 5 груп: контрольна (К) і 4 
дослідні (Д1–Д4), по 5 особин у кожній. Риб контрольної групи утримували у 
воді без додавання пестицидів. У середовище утримування особин груп Д1 і Д2 
додавали малатіон у концентрації, відповідно, 0,5 і 1,0 мг/л, а груп Д3 і Д4 – 
циперметрин у концентрації, відповідно, 0,5 і 1,0 мкг/л. Тривалість досліду 
становила 96 годин. Для досліджень відбирали кров із хвостової вени риб 
контрольної та дослідних груп. У крові визначали кількісний вміст еритроцитів, 
концентрацію гемоглобіну, значення гематокриту. В еритроцитах аналізували 
концентрацію продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ТБК-реактивні 
продукти), активність ензимів антиоксидантної системи (супероксиддисмутаза, 
каталаза, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза) та вміст відновленого 
глутатіону (GSH), використовуючи стандартні методики. 

У процесі досліджень встановлено, що в особин коропа, які зазнавали 
впливу малатіону та циперметрину, відбуваються зміни в системі 
кровотворення, які виявляються у зменшенні значень низки гематологічних 
показників, а саме: кількісного вмісту еритроцитів, значення гематокриту, 
концентрації гемоглобіну в крові. Характерно, що вплив циперметрину на 
досліджувані показники у коропа виявляється виразніше, ніж вплив малатіону.  

Разом із тим, встановлено, що обидва пестицидні препарати у 
застосованих концентраціях зумовлюють стимуляцію процесу пероксидного 
окиснення ліпідів (ПОЛ) та накопичення ТБК-реактивних продуктів в 
еритроцитах риб дослідних груп. Збільшення вмісту продуктів ПОЛ в 
еритроцитах коропа супроводжується зменшенням концентрації відновленого 
глутатіону та змінами активності ензимів антиоксидантної системи. Зокрема, 
концентрація GSH в еритроцитах коропа за наявності у воді малатіону 
зменшувалась на 37–50% (p<0,01), а за наявності циперметрину – на 43–53% 
(p<0,001). Під час аналізу активності ензимів антиоксидантної системи 
встановлено, що активність супероксиддисмутази в еритроцитах коропа зростає 
на 78–121% і 91–135% під впливом, відповідно, малатіону та циперметрину 
(p<0,001). Каталазна активність в еритроцитах риб дослідних груп змінюється 
по-різному, а саме: за наявності малатіону (групи Д1, Д2) цей показник 
підвищується на 88,5 і 158% (p<0,001), а за наявності циперметрину (групи Д3, 
Д4) – знижується, відповідно, до 77 і 61% (p<0,05–0,01). Активність 
глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази в еритроцитах риб, які зазнавали 
впливу пестицидів, характеризується однаковою динамікою і зменшується під 
впливом малатіону на 25–57% (p<0,01–0,001), а під впливом циперметрину – на 
33–56% (p<0,001).  

Установлені результати свідчать про те, що малатіон і циперметрин 
шкідливо впливають на еритропоез та зменшують кисневу ємність крові у 
представників іхтіофауни. За надходження у водне середовище ці пестициди 
можуть спричиняти розвиток анемічного стану та порушення балансу 
прооксиданти-антиоксиданти в еритроцитах коропа та інших видів риб. 
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Человеческая деятельность оказывает все большее воздействие на 

целостность экосистем, которые обеспечивают жизненно важные функции в 
интересах благосостояния человека и хозяйственной деятельности. Сохранение 
благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей ныне живущих и будущих 
поколений является высшим приоритетом НСУР-2020. Его реализация 
осуществляется путем разработки и проведения активной государственной 
экологической политики, основанной на интеграции экономического, 
экологического и социального аспектов развития.  

Проводимая в настоящее время экологическая политика в Республике 
Беларусь предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую 
среду и улучшение ее качественного состояния на основе последовательного 
осуществления структурной перестройки экономики, совершенствования 
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технологического уровня производства, включающего ресурсосбережение, 
применение малоотходных и безотходных технологий и производств, 
сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, утилизацию и переработку отходов, а также сохранение 
биоразнообразия, расширение сети особо охраняемых территорий. 

Республика Беларусь осуществляет разностороннее международное 
сотрудничество по вопросам окружающей среды и природопользования, 
участвует в работе межправительственных организаций и органов, выполняет 
свои обязательства по международным конвенциям, протоколам и соглашениям 
[1]. 

Проводимые в стране меры по сохранению и улучшению окружающей 
среды создают предпосылки для реализации прав нынешних и будущих 
поколений на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные 
условия проживания. Вместе с тем, имеются серьезные экологические 
проблемы, вызванные внутренними и внешними факторами. Недостаточно 
действенным остается экономический механизм природопользования и охраны 
окружающей среды.  

Для предотвращения ухудшения экологической ситуации и поддержания 
уровня состояния компонентов окружающей среды, соответствующего 
требованиям устойчивого развития, необходимо проведение целенаправленной 
экологической политики, определяемой как совокупность экономических, 
правовых и организационных мер, направленных на поддержание способности 
окружающей среды удовлетворять потребности нынешних и не ставящих под 
угрозу удовлетворение потребности будущих поколений. 

Стратегическими целями экологической политики Республики Беларусь 
являются: создание благоприятной окружающей среды; улучшение условий 
проживания и здоровья населения; обеспечение экологической безопасности. 

Потребуется дальнейшее развитие эффективной экологически 
ориентированной рыночной экономики, повышение социальной активности 
населения, формирование общественного экологического мировоззрения и 
осознание ответственности за сохранение природно-ресурсного потенциала. 

Для этого необходимо обеспечить: 
• нормативно-правовое регулирование функций по владению, 

использованию и распоряжению природными ресурсами; 
• дальнейшее совершенствование экономических инструментов 

природопользования 
• сохранение и восстановление нарушенных экосистем, имеющих 

международное экологическое и рекреационное значение, большую природно-
ландшафтную ценность; 

• реализацию комплексной программы по сбору, переработке и 
утилизации отходов. 

Особое внимание должно уделяться гармонизации отношений общества и 
природы за счет развития хозяйственной деятельности в пределах 
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воспроизводственных возможностей природной среды. Экономическое 
регулирование природопользования и охраны окружающей среды должно быть 
направлено на интеграцию и взаимодействие экологических факторов и 
экономических стимулов – поощрение наиболее эффективных мер по 
снижению вредного воздействия на окружающую среду и установление 
экономических барьеров для неэффективных с экологической точки зрения 
видов деятельности. 

Основными мерами по совершенствованию и реализации эколого-
экономического механизма природопользования должны стать: 

• совершенствование природоохранного законодательства; 
• реализация инновационного механизма природоохранной и 

ресурсосберегающей деятельности; 
• минимизация экологического риска при планировании и 

осуществлении хозяйственной деятельности; 
• обеспечение приоритетного финансирования государственных 

программ по рациональному использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ҐРУНТОВОЇ МІКРОБІОТИ 
В АГРОЕКОСИСТЕМАХ ЗА УМОВ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ 

 
Ґрунт є основним природним середовищем існування мікроорганізмів, які 

беруть участь в процесах формування і очищення ґрунту, а також у кругообігу 
речовин в природі. Життєдіяльність мікробіоти в ґрунті, їхній кількісний та 
якісний склад визначаються ґрунтовими умовами: кількістю поживних 
речовин, вологою, аерацією, температурою та ін. Великий вплив на чисельність 
і співвідношення окремих систематичних груп мікроорганізмів має тип ґрунту. 

Ґрунт, як складова агроекосистеми, знаходиться під впливом різного за 
часом та інтенсивністю антропогенного навантаження яке, порушує 
нормальний перебіг ґрунтових процесів, що призводить до значних змін у 
формуванні мікробіоти. Відомо, що кількісний та якісний склад ґрунтової 
мікробіоти адекватно віддзеркалює ступінь антропогенного навантаження, тому 
використовується як діагностичний показник при оцінці екологічного стану 
ґрунту в агроекосистемах [2].  

Аналіз літературних джерел показав, що проблема оцінки формування 
ґрунтової мікробіоти в агроекосистемах залишається відкритою. Багато в чому 
це обумовлено недостатнім методичним забезпеченням їх ідентифікації в 
природних середовищах, особливо в ґрунтах. Діяльність ґрунтових 
мікроорганізмів визначає родючість ґрунтів, їх екологічний стан. Крім того, 
ґрунтові мікроорганізми є високочутливими індикаторами, які миттєво 
реагують на наявність в екосистемах органічних речовин, що впливають на 
показники біологічної активності ґрунту [1]. 

Для попередження негативних наслідків антропогенного впливу 
необхідна оцінка ґрунтового середовища, провести її можна за показниками, що 
об'єктивно та достовірно  відображають зміни, які відбуваються в ньому. Для 
агроекологічного моніторингу ґрунтів агроекосистем розроблено агрохімічні, 
агрофізичні, фізико-хімічні критерії та нормативи, проте для біологічних 
властивостей ґрунту, яким належить провідна роль у формуванні його 
родючості та продуктивності культурних рослин, такої інформаційної бази 
немає і, навіть, не розроблено системи біодіагностичних показників.  

Мікробний ценоз ґрунту представлений мікроорганізмами різних 
таксономічних (бактерії, мікроскопічні гриби (мікроміцети) та актиноміцети) та 
еколого-трофічних груп (педотрофні, амоніфікуючі, амілолітичні, 
гуматрозкладаючі, оліготрофні та фосформобілізуючі мікроорганізми). 
Мікроорганізми беруть активну участь у процесі гумусоутворення, який за 
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своєю природою біохімічний. Великий вплив мають мікроорганізми на склад 
ґрунтового повітря, на цикли перетворення азотовмісних сполук. Величезна 
функціональна роль мікроорганізмів в агроекосистемах обумовлена їх широким 
розповсюдженням, високою біохімічною активністю. Основна кількість 
хімічних речовин, що забруднюють ґрунт, потрапляє до організму не прямим 
шляхом, а через контактуючі з ґрунтом середовища по біологічних та 
трофічних ланцюгах, що й обумовлює опосередкований вплив на людину 
забрудненого ґрунту [3]. 

Потрібно звернути увагу на те, що в природних умовах на вміст і 
поведінку хімічних речовин в ґрунті впливає велика кількість факторів - тип 
ґрунту, його механічний, морфологічний склад, pH, температура, вологість, 
мікробний ценоз. За результатами теоретичних узагальнень та 
експериментальних порівняльних досліджень ґрунтів агроекосистем з 
антропогенно трансформованими ґрунтами потрібно проводити оцінку їх стану 
за структурними та функціональними показниками мікробоценозу [2]. 

Значну роль у рослинно-мікробній взаємодії відіграє антропогенний 
вплив. Використання у технологіях вирощування сільськогосподарських 
культур синтетичних сполук може слугувати причиною порушення балансу 
природних біоценозів. Як альтернативний метод науковці пропонують 
застосовувати біологічні препарати. Реакцію ґрунтової мікробіоти на дію 
біопрепаратів досліджували у посівах різних сільськогосподарських культур, 
проте зміна мікробіологічної активності ґрунту залишається не достатньо 
вивченою. Водночас літературні джерела засвідчують позитивний вплив 
біопрепаратів на ріст і розвиток культурних рослин та біоценотичну діяльність 
ризосферної мікробіоти.  

Мікроорганізми не тільки розкладають органічні залишки на більш прості 
мінеральні та органічні сполуки, але і активно беруть участь у синтезі 
високомолекулярних сполук - перегнійних кислот, які утворюють запас 
поживних речовин у ґрунті. Тому, дбаючи про підвищення ґрунтової родючості 
(а, отже, і про підвищення врожайності), необхідно піклуватися про харчування 
мікроорганізмів, створенні умов для активного розвитку мікробіологічних 
процесів, збільшенні популяції мікроорганізмів у ґрунті. Антропогенний вплив, 
поряд із зменшенням відносної стійкості мікробних угруповань, сприяє 
підвищенню рівня фітотоксичності ґрунту. Саме мікроорганізми є важливою 
складовою процесу ґрунтоутворення і ланкою, що забезпечує екологічну 
рівновагу будь-якої ґрунтової екосистеми.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

ЯК АЛЬТЕРНАТИВУ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИМ 
ПРОТИОЖЕЛЕДНИМ РЕАГЕНТАМ 

 
Як основний засіб боротьби з ожеледицею повсюдно на території України 

(особливо в мегаполісах та на автомагістралях) застосовується суміш солі з 
піском, або просто сіль технічна, так як дані протиожеледні реагенти недорогі, і 
більш менш дієві, але вони є дуже небезпечні в екологічному плані.  

Щовесни після танення снігу вся сіль потрапляє в ґрунт і засолює його з 
року в рік. Дерева прокидаються і велика частина з них гине, особливо молоді 
особини. Рослини просто засихають через те, що сіль перешкоджає 
потраплянню води в організм [1]. З ґрунту сіль надходить до ґрунтових вод, а 
звідти – в поверхневі води. Від солі псуються міські комунікації, саме технічна 
сіль роз’їдає взуття перехожих і деталі автомобілів, а також взимку стає 
небезпечним виходити на прогулянки з домашніми собаками, оскільки соляна 
суміш зі снігом сушить та роз’їдає шкіру на лапах. Випаровування хлориду 
натрію викликають респіраторні захворювання як у тварин, так і у людей. 
Особливо ці реагенти негативно впливають на ентомофауну та дощових 
черв’яків. Також відбувається вторинне забруднення навколишнього 
середовища при використанні не сертифікованих компонентів, що запобігають 
злежуванню протиожеледних реагентів. 

Використання технічної солі як протиожеледного засобу почалося у 1994 
році й відтоді щороку тільки в м. Києві закуповується для цього приблизно 30-
50 тис. тонн. Таким чином за 25 років незалежності на дороги м. Києва 
висипали близько 1 млн. тонн солі, яка осідає в ґрунті, або з поверхневими 
водами потрапляє в Дніпро.  

Абсолютно безпечних реагентів не існує в принципі, тому потрібно 
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замінювати існуючі протиожеледні реагенти, іншими засобами, і 
перспективним напрямком є використання відходів зернопереробної галузі.   

Відновлювальним щорічно протиожеледним засобом (або як добавкою до 
піску) розглянуто відхід переробки зерен гречки посівної (Fagopyrum 
Esculentum Mill.) -  лузги гречки. При переробці зерна круп’яних культур 
утворюється велика кількість відходів. Наприклад, при переробці гречки 
близько 22% припадає на відходи – лузгу [2, 3, 4]. Лузга не знайшла широкого 
застосування, частково її спалюють в котельнях крупозаводів, з метою 
виробництва пари. Але лише незначна частина від цієї кількості поступає в 
котельну. Спалювання лузги на звалищі порушує вимоги екологічної безпеки, 
тому першочерговою проблемою є її утилізація. Використання лузги в раціонах 
сільськогосподарських тварин в значних кількостях неможливе, оскільки не 
знайдені методи її трансформації у форми, що перетравлюються організмом 
тварин. Лузга гречки має різні розміри, колір та форму. Забарвлення оболонки 
може бути світло-сірим, сріблястим, темно-сірим, світло-коричневим, темно-
коричневим і навіть майже чорним. Біохімічний складу лузги гречки за даними 
[2, 5] такий: жирів 0,5%, клітковини 53%, протеїну 3 %, золи 1,5%.  

Лімітуючим фактором формування сировинної бази гречаного зерна є її 
низька врожайність (в середньому 7,9 ц / га). В 2014 році було зібрано 164 тис. 
тон гречки (22 % - лузга), отже лузги зібрано - 35 тис. тон. Перспективним є 
спосіб гранулювання лузги гречки, що полегшить транспортування і 
використання. Оскільки колір лузги темний (і дрібні гранули будуть темні), то 
вона буде поглинати сонячне тепло, лід швидше танутиме. На весні лузга стане 
добривом для рослин.  

Муніципальні служби повинні як вчасно прибирати сніг, так і 
використовувати матеріали природного походження – подрібнений гравій, 
гранітну і мармурову крихту, дрібні камінці, пісок, лузгу, тирсу. Сіль 
використовувати не скрізь, не завжди і в нормативно обмежених кількостях.  

 
Література 

1. Termaat, A. Use of concentrated macronutrient solutions to separate osmotic 
from NaCl-specific effects on plant growth [Text] / A. Termaat, R. Munns // 
Australian Journal of Plant Physiology. – 1986. – 13. –P. 509–522. 

2. Шаповаленко, О. І. Про можливості використання лузги гречки  
[Текст] / О. І. Шаповаленко, В. М. Ковбаса, Т.І. Янюк, В.А. Терлецька // 
Хранение и переработка зерна. – 2008. – № 10. – С. 43–44. 

3. Туева, И.А. Исследование химического состава отходов переработки 
семян гречихи, льна и рапса [Электронный ресурс] [Текст] / И.А. Туева, С.Е. 
Дмитрук, Г.И. Калинкина, Е.Н. Сальникова // Новые достижения в химии и 
химической технологии растительного сырья : материалы II  Всероссийской 
конференции, (Барнаул, 21–22 апреля 2005 г.) / Под ред. Н.Г. Базарновой, В.И. 
Маркина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. Книга I. – 372 с. – C. 344-348. – 
Режим доступа к тезисам: http://conf.chem.asu.ru/public/conferences/3/biblio/conf-



СЕКЦІЯ 1 
ЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 1 
ECOLOGY AND ITS SIGNIFICANCE 

IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL 

 

29 

2005/sbornik_tezis-2005-kniga-I.pdf. 
4. Сергиенко, В.И. Возобновляемые источники химического сырья: 

комплексная переработка отходов производства риса и гречихи [Текст] / 
В.И.Сергиенко, Л.А. Земнухова , А.Г.Егоров, Е.Д. Шкорина, Н.С. Василюк // 
Российский химический журнал, том XLVIII, 2004. – №3. – С.112-122. 

5. Исследование химического состава зерновых отходов как сырья для 
получения целлюлозы. Переработка сельскохозяйственного сырья. [Текст] 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://borona.net/hight-
technologies/processing. – Название с экрана. 
 
 

 
 

Беспалова Олена 
к.г.н., науковий співробітник 

Інститут геологічних наук НАН України  
м. Київ 

 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ УРБАНІЗОВАНИХ 

ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА) 
 

Територія в місці злиття річок Лопань і Харків була заселена ще в епоху 
неоліту. Перші документальні відомості про виникнення Харкова відносяться 
до середини XVII століття. Місто було засноване на піднесеному плато 
вододілу річок Харків та Лопань. Огороджене водою, болотами і лісом місце 
виявилося зручним для будівництва сторожового пункту. Перша харківська 
фортеця була побудована у 1655 р. 

Екологічна безпека має декілька аспектів, серед яких безпека повітряного 
басейну та геологічного середовища. Безпека геологічного середовища 
передумовлює стійкість основ споруди, яка розглядається як природно-технічна 
система. Стійкість історичних природно-технічних систем залежить як від 
конструкції споруди та її матеріалів, так і від властивостей грунтів основ. З 
метою оцінки стану споруд і території їх розташування  проведено моніторинг 
стану геологічного середовища та стану споруд історичної частини міста. 
Паралельно розроблено систему оцінки якості середовища і визначення 
чинників дії на пам'ятник та територію його розташування. Для оцінки 
чинників використовувалися принципи систематизації і обробки інформації про 
стан геологічного середовища. Для визначення ризику пошкоджень історичних 
споруд проводилося порівняння інформаційних даних картографічної бази з 
найбільш пріоритетними видами і категоріями техногенних навантажень на 
історичну забудову міста [1]. 

У літологічному складі порід, що складають історичну частину міста 
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переважають суглинки піскуваті, супіски і піски різно- та дрібнозернисті. Склад 
поверхневих відкладів обумовлює розвиток процесів підтоплення.  

Несприятливий вплив підтоплення на ґрунти основ споруд і будинків 
викликає нерівномірні осади, просідання ґрунтів, зміну міцностних 
властивостей, зменшення їх несучої здатності. Для глинистих ґрунтів при 
підтопленні зчеплення зменшується в 2 - 2,5 рази; кут внутрішнього тертя 
зменшується на 10-15%; модуль деформації Е знижується в 2 - 3,5 рази. Для 
пісків модуль деформації при замочуванні знижується на 14-50%, а для 
суглинків -  в 2-4  рази.  Об'ємна щільність цих ґрунтів змінюється від 1,8  до 
2,3 г/см3 [2]. 

Ґрунтові води мають прямий та непрямий вплив на фундаменти будинків 
і споруд. Непрямий або прямий вплив ґрунтових вод на ґрунти основ споруд в 
80% випадків призводить до їх деформацій.  

До прямих впливів належать: підняття рівня ґрунтових вод, обводнення 
заглиблених приміщень, коливання дзеркала ґрунтових вод, дренажні системи, 
промерзання ґрунтів. До непрямих впливів відносяться: пошкодження й витоки 
з каналізаційних і водопровідних труб, агресивність ґрунтових вод, поверхневі 
води, набухання ґрунтів. У результаті негативного впливу ґрунтових вод 
змінюються фізичні (щільність, консистенція), міцностні (кут внутрішнього 
тертя, зчеплення), деформаційні (модуль деформації) характеристики ґрунтів і, 
як наслідок, погіршується несуча здатність ґрунтів основ споруд. 

Коливання рівнів ґрунтових вод у результаті техногенних навантажень, 
витоків, сезонних проявів і відповідних водознижуючих заходів призводять до 
несприятливих наслідків: суфозійного виносу дрібних часток речовини, 
просіданню ґрунтів,  опливанню укосів і, як наслідок, до руйнування споруд, 
деформації стін, утворення тріщин. 

Найбільш вразливі до несприятливого впливу ґрунтових вод структурно-
нестійкі ґрунти, до яких належать сильно стисливі глинисті ґрунти, лесові, 
просідні, водонасичені, біогенні (заторфовані), грунти, що набухають (табл. 1). 
Слабкі водонасичені глинисті ґрунти мають низьку міцність (кути 
внутрішнього тертя від 4 до 10, питоме зчеплення від 0,006 до 0,025 МПа), 
структурні властивості характеризуються нестійкістю й низькою структурною 
міцністю до стиску. 

Таблиця 1 
Основні типи нестійких ґрунтів та наслідкі впливу на них процесу 

підтоплення 
Типи структурно-
нестійких грунтів 

Особливості 
властивостей грунтів 

Зміни грунтів при 
замочуванні 

Наслідки від 
підтоплення 

Грунти, що 
просідають - лесові 
(супіски, суглинки з 
кварцем, розчинними 
мінералами) 

Макропориста 
структура, слабко-
зцементовані, 
маловологі  у 
природному стані 

Розчиняються 
мінерали (карбонати, 
сульфати кальцію і 
ін.). руйнується 
структура 

Втрата несучої 
здатності, деформації  
просідання грунтів  
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Продовження табл. 1 
Слабкі водонасичені 
глинисті грунти (іли, 
стрічкові глини) 
 

Анізотропія 
властивостей, висока 
пористість в 
природному стані, 
мала міцність, велика 
деформованість 
 

Сильна 
деформованість і 
мала міцність при 
навантаженні, 
нерівномірне 
осідання завдяки 
анізотропії 
властивостей 

Нерівномірні 
осідання основ, 
нестійкість, слабка 
несуча здатність  

Насипні грунти 
 

Техногенне 
походження, 
наявність 
неоднорідного 
складу, властивостей, 
хіміко-біофізичні 
процеси 

Неоднорідність, 
анізотропія, 
самоущільнення, 
нерівномірні 
просідання, осідання, 
разущільнення 
грунтів 

Значні осідання і 
деформації основ.  
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ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
 

Раціональне використання і охорона земель – важлива екологічна та 
соціально-економічна передумова сталого розвитку суспільної формації. Тому, 
на сьогоднішній день особливого характеру та гостроти набули питання щодо 
раціонального використання та охорони земель, які мають унікальне значення – 
земель сільськогосподарського призначення.  

Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані 
для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення 
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відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей [1]. 
Стан використання земель в Україні є критичним, надмірна розораність 

угідь та майже цілковите припинення виконання комплексу робіт із захисту 
ґрунтів призводить до розвитку ерозійних і деградаційно-руйнівних процесів. В 
зв’язку з цим подальша деградація земельних ресурсів у сільському 
господарстві може мати катастрофічні наслідки щодо продовольчої безпеки 
країни та здоров’я нації. 

Одним із механізмів поліпшення ситуації є економічне стимулювання 
власників землі і землекористувачів щодо впровадження заходів збереження, 
відтворення та поліпшення родючості ґрунтів, їх охорони та раціонального 
використання. 

Економічне стимулювання є одними з найбільш вагомих важелів 
заохочення землекористувачів до ефективного використання та охорони 
земельних ресурсів. Даний механізм регулювання земельних відносин 
характеризується системою заходів економічного впливу, спрямованих на 
реалізацію земельної політики держави, забезпечення прав землевласників і 
землекористувачів, встановлення соціально справедливих платежів за землю, 
економічне спонукання до раціонального й ефективного землекористування [2]. 

Економічне стимулювання є однією з головних функцій механізму 
регулювання земельних відносин в умовах ринку. Методи економічного 
стимулювання поділяють на прямі і непрямі. До прямих належать: надання 
пільгових кредитів; заохочення до поліпшення якості земель, підвищення 
родючості ґрунтів, виробництво екологічно чистої продукції, звільнення від 
плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії сільськогосподарського 
освоєння або поліпшення їх стану в період, передбачений проектом проведення 
робіт; надання коштів державного і місцевого бюджетів для відновлення 
земель, порушених не з вини землевласників і землекористувачів. До непрямих 
методів належать компенсації втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва та ін [3].  

Зміст  економічного  стимулювання  раціонального використання та 
охорони земель закріплено у статті  205 Земельного кодексу  України, згідно 
якої: надання  податкових  і  кредитних  пільг  суб’єктам,   які  здійснюють  за  
власні  кошти заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними 
програмами використання і охорони земель; виділення  коштів  з  державного  
або  місцевого  бюджету  особам  для  відновлення попереднього стану земель, 
порушених не з їх вини; звільнення  від  плати  за  земельні  ділянки,  що  
перебувають  у  стадії сільськогосподарського  освоєння  або  поліпшення  їх  
стану  згідно  з   державними  та регіональними програмами; компенсацію  з  
бюджетних  коштів  зниження  доходу  власників  землі  та землекористувачів  
унаслідок  тимчасової  консервації  деградованих  і  малопродуктивних земель, 
що стали такими не з їх вини [1]. 

Критеріями економічного стимулювання є відтворення і підвищення 
родючості ґрунтів та поліпшення екологічного стану угідь відносно їх базового 
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рівня при одержанні земель у власність або користування, у тому числі на 
умовах оренди, що повинно підтверджуватись результатами агрохімічної 
паспортизації земель сільськогосподарського призначення. 

Зважаючи на вище зазначене, економічне стимулювання раціонального 
використання і охорони земель має здійснюватися шляхом: заохочення за 
поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і виробництво 
екологічної продукції; надання коштів державного або місцевого бюджету для 
відновлення земель, порушених не з вини суб’єкта господарювання; надання 
пільгових кредитів, які здійснюють заходи, спрямовані на раціональне 
використання і охорону земель; часткова компенсація з коштів бюджету, 
зниження доходу внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не з 
вини суб’єкта господарювання; звільнення від плати за земельні ділянки, що 
перебувають на стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх 
стану у період, передбачений проектом проведення робіт. 

Отже, основною метою економічного стимулювання раціонального 
використання і охорони земель є створення високоефективного землеволодіння,  
всебічна охорона та відтворення родючості ґрунтів, формування екологічно 
збалансованого та економічно ефективного землекористування 
сільськогосподарських підприємств. 
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Днепропетровск (396,8 км2) – это многофункциональный областной и 

промышленный центр, важный транспортный узел межобластного значения, 
мегаполис, насчитывающий более 990 тыс. человек [1]. В городе 
функциональные зоны распределены следующим образом: промышленные 
предприятия – 11,3% площади (предприятия металлургической, химической, 
коксохимической, энергетической, строительной, машиностроительной, 
металлообрабатывающей и др. отраслей); селитебная многоэтажная зона – 14%; 
селитебная зона индивидуальной застройки – 25%; рекреационная зона – 17%; 
балки, овраги, пустыри – 12%; водная поверхность – 16% [2]. Основной водной 
артерией г.Днепропетровск является река Днепр. Наиболее массированным и 
разноплановым загрязнителем воды водных объектов города являются 
промпредприятия и организации (84 наименования), в сточных водах которых 
присутствуют азот аммонийный, нитраты, нитриты, фосфаты, сульфаты, 
хлориды, нефтепродукты, взвешенные вещества, СПАВ, железо, медь, никель, 
хром, свинец, цинк, кобальт, кадмий, алюминий и др. вещества, 
болезнетворные бактерии в зависимости от специфики производства и степени 
очистки сточных вод. Наибольшие по объёму промстоки образуются в 
технологических циклах Приднепровской ТЭС, ПАО «Евраз – 
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», 
ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ПО «Южный 
машиностроительный завод им А. М. Макарова», ПАО «Днепропетровский 
трубный завод», создающие около 40% объёма промстоков [3]. Сброс сточных 
вод осуществляется в рр. Днепр, Самара, Мокрая Сура, овражно-балочную сеть 
в размере 1056млн. м3, что составляет свыше 60% от общего объема водозабора 
[3]. Кроме того ряд предприятий сбрасывает сточные воды в городскую 
канализацию, не рассчитанную на очистку промстоков. Чрезмерная нагрузка на 
существующие физически изношенные и морально устаревшие очистные 
сооружения приводит к тому, что в водотоки города сбрасываются 
существенные объёмы недостаточно очищенных сточных вод. Следует 
отметить, что часть селитебной зоны индивидуальной застройки не имеет 
централизованного водопровода и не канализирована. Это приводит к 
загрязнению подземных и поверхностных вод неочищенными коммунально-
бытовыми сточными водами, а также к употреблению в хозяйственно-питьевых 
целях вод первого водоносного горизонта, который повсеместно не отвечает 
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установленным нормативам качества питьевой воды [2].  
На характер и степень загрязнения поверхностных вод в Днепропетровске 

также оказывает влияние наличие большого скопления точечных загрязнителей 
в прибрежной зоне. Это порты, лодочные станции, кафе, зоопарки, автомойки и 
др., где сброс загрязнённых вод происходит непосредственно в водотоки. На 
прибрежной территории города насчитывается свыше 30 автомоек, 20 заправок, 
4 лодочные станции, 9 пляжных зон, 3 порта и 4 базы отдыха. В основном 
данные объекты сконцентрированы в районе ул. Сичеславская Набережная, ул. 
Набережная Победы, ул. Маршала Малиновского. 

Помимо этого для Днепропетровска характерна большая протяжённость 
транспортных коммуникаций с высокой интенсивностью движения 
автотранспорта со сложным решением транспортных развязок, выделением 
транзитных коридоров, пятью мостами. Общая протяжённость 
автотранспортных маршрутов – 2410 км [1]. Наиболее нагруженные дороги – 
ул. Запорожское шоссе, Слобожанский проспект, ул. Донецкое шоссе, пр. 
Богдана Хмельницкого, ул. Маршала Малиновского, ул. Сичеславская 
Набережная, ул. Заводская Набережная, ул. Криворожское шоссе, пр. Кирова и 
ул. Рабочая. Все это влечёт за собой не только постоянную загазованность 
приземных слоёв воздуха, но и атмосферное загрязнение в целом, а также 
ощутимое отрицательное воздействие на поверхностные и грунтовые воды. 
Непосредственное загрязнение водных объектов происходит вследствие 
разлива бензина, машинных масел, смазочных материалов, оседания 
транспортных загрязнителей на водную поверхность. В дождевых и талых 
водах с автодорог всегда присутствуют взвешенные вещества, 
эфирорастворимые вещества, азот аммонийный, азот общий, нитраты, нитриты, 
фосфор, свинец в концентрациях, превышающих ПДК. Загрязнение 
придорожных земель в бассейнах стока рек опосредованно вызывает изменение 
качества их воды как результат разгрузки загрязненных грунтовых и подземных 
вод. Не вызывает сомнения тот факт, что сброс неочищенных и недостаточно 
очищенных промышленных, коммунально-бытовых сточных вод оказывает 
более масштабное негативное воздействие как в качественном, так и в 
количественном плане, но без учёта влияния транспортного фактора 
невозможно решить проблему обеспечения нормативного качества воды в 
целом. Таким образом, все эти факторы приводят к общему ухудшению 
экологического состояния водных объектов, находящихся в черте города, и 
вызывают деградацию и трансформацию естественных гидроэкосистем. 
Гидрохимические показатели качества воды поверхностных водоемов и 
водотоков зеркально отображают на фоне природных особенностей 
техногенные условия, в которых находятся водные объекты.  
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ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Існування людини як біологічної та соціальної істоти тісно пов’язано із 

використанням природних ресурсів, що є необхідною передумовою будь-якого 
виробництва, вихідним матеріалом для будь-якого продукту, що врешті-решт 
спрямовано на задоволення матеріальних та інших потреб людини.  

На сучасній стадії взаємодії суспільства і природи стає ясно, що для 
зберігання навколишнього природного середовища та існування самого життя 
на Землі необхідні нові підходи до організації виробничої діяльності. 
Природокористування має базуватися на новому соціально-екологічному 
принципі, при якому критерієм ефективності господарської діяльності є 
одержання максимально можливої економічної вигоди при обов'язковому 
зберіганні динамічної рівноваги в геоекосистемах. 

Створення дієвого механізму раціонального природокористування в 
Україні залежить від розв'язання комплексу як внутрішніх для сфери 
природокористування, так і зовнішніх, пов'язаних із загальноекономічною 
ситуацією, організаційних, технологічних, фінансових проблем [1].  

Забезпеченість економіки природними ресурсами впродовж тривалого 
періоду часу не сприймалася як залежність від законів екології, природи. Але в 
міру нарощування виробництва для задоволення суспільних потреб ця 
залежність стала проявлятися частіше й масштабніше.  

Наочними стали протиріччя між економічними інтересами та 
екологічними вимогами. Головна проблема в цій ситуації полягає в збереженні 
тенденції взаємного стимулювання зростання потреб розвитку і споживання 
природних ресурсів.  

В умовах становлення ринкової економіки в Україні актуальною є зміна 
підходів до формування фінансово-кредитних методів природокористування, 
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економічного стимулювання відновлення природних ресурсів, економічних 
балансів природокористування і відновлення. 

Оскільки умовами функціонування ринку є розширення попиту і 
пропозицій у сфері виробництва, розподілу обміну і споживання, то природні 
ресурси і навколишнє природне середовище в цілому також включаються в 
систему ринкового обігу і товарно-грошових відносин. Як показує досвід 
розвинених країн, цивілізовані ринкові механізми забезпечують більш 
сприятливі умови для ресурсозбереження, ніж система незбалансованого 
бюджету за екологічними (природоохоронними) платежами та екологічними 
витратами, переважно нецільовим використанням екологічних фондів. 

Ринковий механізм ціноутворення входить в протиріччя із заниженою 
вартістю природних ресурсів. Ринок диктує дедалі швидке зростання цін на 
сировину в порівнянні із ростом цін кінцевої продукції. Механізми ринку 
розширюють межі прибуткових вкладень у збереження природних ресурсів у 
міру зростання їхньої дефіцитності. Цим, зокрема, і пояснюються досягнення 
країн із розвиненою ринковою економікою в галузі раціонального 
природокористування. 

Таким чином, вдосконалення діючого економічного механізму 
природокористування і природоохоронної діяльності та формування стабільних 
джерел фінансування природоохоронних заходів в умовах переходу до 
ринкових відносин має стати органічною складовою системи управління і 
регулювання економіки, стимулювати охорону і відтворення природно-
ресурсного потенціалу країни шляхом створення відповідних економічних 
умов. Значної уваги потребує стимулювання інноваційних розробок та 
інвестиційних проектів, спрямованих на впровадження відновлюваних та 
альтернативних джерел енергії, ресурсозберігаючих технологій, модернізацію 
існуючих техніко-технологічних процесів, розвиток наукоємних галузей 
промисловості [2]. Прикладом реалізації такого підходу може бути все ширше 
використання сонячних, вітряних, приливних електростанцій країнами ЄС, 
КНР, а також переробки вторинної сировини. Обов’язковим є перехід до 
системи інтегрованого екологічного управління у сфері охорони довкілля та 
екологізації секторальної політики. 

Ключовою проблемою даного питання є розроблення та впровадження 
таких економічних методів, інструментів, механізмів природокористування, 
завдяки яким можливо не лише зупинити вже традиційний екологічний регрес 
економічного поступу України, котрий вона демонструє, інерційно рухаючись 
шляхом погіршення якості довкілля та екологічних умов господарювання, а й 
дійсно реалізувати імплементацію екологоорієнтованих підходів у стратегії 
власного соціально-економічного розвитку [3]. 

Таким чином, головні організаційні та економічні проблеми сучасного 
природокористування в Україні можливо вирішити лише за умови 
відповідального сприйняття та підтримки всіма гілками влади пріоритетності 
завдання щодо впровадження екологічно й економічно конструктивного 
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регуляторного механізму, який спроможний заохотити і змусити 
господарюючих суб’єктів до реалізації природоохоронних і 
ресурсозберігаючих заходів, екологоорієнтованих методів господарювання, 
поліпшення якості довкілля та життя. 

 
Література 

1. Буркинский, Б.В., Ковалева, Н.Г. Экономические проблемы 
природопользования [Текст]. – К.: Наукова думка, 1995. – 142 с.  

2. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. [Текст] / За ред. В.Ф. Семенова, 
О.Л. Михайлюк. –К.: Знання, 2006. – 366 с. 

3. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального 
природокористування в Україні [Текст] / під ред. М.А. Хвесика, С.О. Лизуна. – 
К.: ДУІЕПСР НАН України, 2013. – 64 с. 
 
 

 
 
 

Бучнєва Катерина  
аспірант 

Науковий керівник: к.б.н., доцент, Голобородько К.К. 
Круглик Андрій 

студент бакалаврату  
Науковий керівник: к.б.н., доцент, Голобородько К.К. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
м. Дніпропетровськ 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ГЛОБАЛЬНО РІДКІСНИХ ВИДІВ 

БУЛАВОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, 
PAPILIONOIDEA) РЛП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» 

 
Унікальність і винятковість природи порожистої частини р. Дніпро здавна 

привертала дослідників [1, 2]. У цьому районі вже понад 200 років проводяться 
дослідження булавовусих лускокрилих [3]. Із часу організації у цій місцевості 
РЛП «Придніпровський», ці дослідження інтенсифікувались [4, 5]. Булавовусі 
займають провідне місце серед комплексу запилювачів, а од же відіграють 
важливу роль у функціонуванні екосистем парку. 

Глобально рідкісні види – це види, які занесені до охоронних списків 
різного рівня, котрі мають міжнародний статус. Провідними з таких переліків 
вважаються: Червона книга Міжнародного союзу охорони природи (МСОП); 
Європейський Червоний список тварин і рослин, що перебувають під загрозою 
зникнення у світовому масштабі; Червона книга «Європейських денних 
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метеликів»; Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі (Бернська конвенція). Безперечно, потрібно 
враховувати не лише статус виду у межах всього ареалу, а й регіональну 
специфіку, яку відображають національні (Червона книга України) і регіональні 
(Червона книга Дніпропетровської області) червоні списки. 

На території сучасного РЛП «Придніпровський» зареєстровано 19 видів 
булавовусих лускокрилих, які мають різний охоронний статус [1]. 
Таксономічна структура комплексу доволі різноманітна й презентує всі основні 
родини булавовусих лускокрилих, в яких є види, що охороняються. У 
таксономічному відношенні цей комплекс утворений представниками двох 
надродин (Hesperioidea та Papilionoidea) 6 родин (Hesperiidae, Papilionidae, 
Pieridae, Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae). Найбільше представництво видів, 
як в цілому по степовій зоні Палеарктики, так і в Україні, належить Cинявцям 
(Lycaenidae). 

Аналіз охоронних статусів показав, що 4 види занесені до Червоного 
списку МСОП –  Hipparchia fagi Scopoli, 1763, Lycaena dispar (Haworth), 1802, 
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) та Polyommatus coridon (Poda, 1761). Стан всіх 
цих видів МСОП класифікується як NT або LC, тобто з мінімальним риском. У 
межах парку тільки H. fagi має єдину локальну популяцію, обмежену лише 
одним байрачно-балковим комплексом. Решта видів численні, й тренду до 
зниження чисельності не демонструють. 

До «Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають 
під загрозою зникнення у світовому масштабі» належить 5 видів булавовусих 
фауністичного комплексу РЛП: Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller, 
1775]), Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), Apatura metis (Freyer, 1829), 
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) та Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779). 

Сім видів булавовусих лускокрилих занесені до «Червона книга 
«Європейських денних метеликів»»: Colias chrysotheme (Esper, [1777]), 
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781), Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, 1851), 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761), Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865), P. bavius 
(Eversmann, 1832) та Scolitantides orion (Pallas, 1771). 

Важливими інструментом для збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття на Європейському континенті є „Конвенція про охорону дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в Європі” [3]. У 1996 році в 
Україні прийнято Закон України про приєднання до Бернської конвенції. На 
території колишньої порожистої частини р. Дніпро зареєстровано три види 
булавовусих лускокрилих – Apatura metis (Freyer, 1829), Lycaena dispar rutila 
(Werneburg, 1864) та Phengaris arion (Linnaeus, 1758), що перебувають під 
охороною Бернської конвенції. 
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
 

На початку ХХІ ст. екологічна складова постає все важливішою частиною 
будь-якої держави. Це зумовлено насамперед невпинним поглибленням 
екологічної кризи, а точніше кризи відносин суспільства з природою. Йдеться 
про інтенсивне якісне і кількісне знищення природних умов та ресурсів, 
необхідних і достатніх для існування усього живого, передусім людини. 
Методи організації політики на глобальному рівні стали критичним чинником, 
який впливає на довготривалі сталі відносини між людством і довкіллям. 
Сьогодні все більше виникає необхідність радикальних заходів щодо цілей і 
пріоритетів розвитку кожної країни і суспільства загалом. 
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Актуальність переходу на шлях збалансованого розвитку зумовлена 
неузгодженістю темпів соціально-економічного розвитку і вимог екологічної 
безпеки. Перехід України до збалансованого розвитку потребує зміни 
принципів та підходів до управління в соціальній, економічній та екологічній 
сферах на засадах збалансованого природокористування. З подальшої 
ефективної розбудови економіки України є раціональне забезпечення 
стабільного екологічного розвитку на рівні розвинених країн. 

Дослідженням проблем збалансованого розвитку аграрного сектора 
економіки та раціонального природокористування висвітлено в наукових 
працях відомих вітчизняних і зарубіжних учених таких як: О.І. Дребот, І.К. 
Бистрякова, Н.В. Зіновчук, Л.Г. Мельника, П.Т. Саблука, О.Г. Тараріка, О.В. 
Ульянченка, О.І. Фурдичка, та ін. Незважаючи на значний науковий доробок як 
у сфері аграрного природокористування, так і в економічній теорії, істотного 
поглиблення потребують дослідження як з теоретичних та практичних 
розробок. 

На сьогодні єдиним шляхом та фундаментальною основою досягнення 
збалансованого розвитку є забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів. Насамперед земель, що використовуються як продуктивні 
сили для здійснення сільськогосподарського і лісогосподарського виробництв, 
а також суб’єктів інших видів економічної діяльності аграрного сектора 
економіки. Україна, що займає 5,7% території Європи i 0,44% світу та володіє 
різноманітними природними багатствами і ресурсами, має значні потенційні 
можливості поліпшити як соціально-економічну ситуацію в країні, так і 
підвищити своє значення в сучасному геополітичному просторі [2]. 

Слід зауважити, що нинішня система ведення сільськогосподарського 
виробництва і використання земельних ресурсів в Україні не відповідає 
вимогам збалансованого природокористування. Порушено, зокрема, екологічно 
допустиме співвідношення площ орних земель, природних кормових угідь і 
лісових насаджень. Для України характерним є надмірна освоєність земельних 
ресурсів (72% замість допустимих 60–65% від загальної площі), критична 
розораність території (майже немає аналогів у світі – сягає 53,8% замість 
допустимих 40%, для порівняння: у Великобританії – 18,5%, США – 25, 
Угорщині – 37, Франції – 48%), недостатня площа лісів (15,7% замість умовно 
оптимальних 20%) та екологічно стабілізуючих компонентів ландшафту в 
цілому (лісів, незайманих заплав, природних лук тощо 37% замість 40–45%). 
Частка еродованих земель в Україні становить 57,4% від площі країни. Щорічне 
збільшення площ еродованих орних земель сягає 60–80 тис. га. За оцінкою 
експертів близько половини сільськогосподарських угідь потребує поновлення 
від різних видів забруднення [2]. 

Економічний аналіз показує, що за роки незалежності в аграрному секторі 
здійснено глибокі структурні реформи, докорінно перебудовано земельні й 
майнові відносини. У процесі трансформаційних перетворень організовуються 
нові організаційно-правові структури ринкового типу, основу яких складають 
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приватна власність на землю та майно. У той самий час незавершеність реформ, 
їх надзвичайно висока за політизованість та відсутність чіткої стратегії 
розвитку аграрного сектору на далеку перспективу призвели до стагнації 
сільгоспвиробництва, високого ризику та залежності від природно-кліматичних 
умов. Вихід сільського господарства з кризової ситуації передбачає 
необхідність переходу до збалансованого розвитку аграрних підприємств. 

Варто відмітити, що формування збалансованого природокористування 
стане запорукою економічного добробуту, соціального й духовного прогресу 
суспільства, екологічної безпеки та сталого соціально-економічного розвитку.  

Аграрний сектор як складна виробнича система буде функціонувати 
стійко, якщо всі фактори виробництва будуть збалансовані, якщо соціально-
економічна й аграрна політика супроводжується правовим і фінансовим 
забезпеченням. З іншого боку, система буде нестійкою, якщо чинники 
виробництва залишатимуться розбалансованими, а рівень використання 
ресурсного потенціалу невисоким.  

Збалансоване природокористування в аграрному секторі, яку необхідно 
враховувати як весь спектр внутрішніх і зовнішніх взаємодій. Оскільки, 
формувати систему сільськогосподарського природокористування, що 
базується на збалансованому розвитку з економічної позиції [3]. 

Загальний результат функціонування підприємницьких структур як 
системи виробничих інституцій агросектору при цьому проектується на 
перспективу, уособлюючи стабільність національної продовольчої безпеки та 
стабільне утримання високо конкурентних позицій на глобальному ринку [1].  

З вище наведеного можна зробити, що збалансований розвиток 
досягається, якщо протягом тривалого часу забезпечується в єдності та 
взаємодії відтворення виробничого потенціалу, людських ресурсів та 
природного середовища. Вирішальну роль у збалансованості аграрного сектора 
є врахування та коригування впливів зовнішніх та внутрішніх факторів. 
Особливо це стосується аграрного сектора економіки, безпосередньо 
пов’язаного із використанням природних ресурсів. 
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Дендропарк «Олександрія» Національної академії наук України, 

розташований у м. Біла Церква, Київської області, є одним з найвідоміших в 
Україні старовинних парків. У 2016 році виповнюється 228 років з часу його 
заснування. В наш час це одна з провідних академічних установ зі збереження, 
відновлення та збагачення фіторізноманіття деревних рослин.  

Починаючи з кінця ХХ ст. на значній території дендропарку зафіксовано 
техногенне забруднення ґрунтових та поверхневих вод ставків продуктами 
діяльності військової частини (військового аеродрому), яка межує з західним 
кордоном парку. Проведені нами обстеження та аналізи води показали, що 
основними забруднюючими речовинами були шестивалентний хром (Cr+6) та 
суміш нафтопродуктів, головним компонентом якої є авіаційний бензин. Крім 
цього зафіксовано підвищені концентрації азотовмісних сполук та 
поліхлорбіфенілів.  

Нафтопродукти (НП) вперше були виявлені на початку 1990 р. по запаху і 
плівці в водах водойми “Потерчата” та по погіршенню смакових якостей води 
джерела, розташованого на одному із його берегів. Пізніше плівковий шлейф 
НП був зафіксований біля будинку “Лісника” і на поверхні вод р. Рось в районі 
дачних ділянок (с. Чмирівка). За даними досліджень розповсюдження НП 
проходить окремими потоками в сторону р. Рось. В 2005 р. достовірна площа 
забруднення підземних вод НП складала більше 20 га. Вміст НП в підземних 
водах джерел парку варіював від 1,6 до 14,8 мг/дм3 , а в поверхневих водах – від 
1,3 до 5,6 мг/дм3 . Статистичні запаси забрудненої води становили 1200 м3 , 
притік НП змінювався від 500 л/добу в весняний період до 50 л/добу – в 
осінній. Забруднення НП охопило підземні води водоносних горизонтів, гірські 
водовміщуючі породи, поверхневі води водойм, мулові відклади, ґрунти.  

За результатами досліджень була оконтурена площа забруднення 
геологічного середовища парку НП. В неї ввійшли всі три балки дендропарку: 
західна, центральна і східна та урочище “Будинок лісника”. Найбільш 
інтенсивне забруднення НП спостерігалося на лівому схилі та тальвегу 
урочища “Будинок лісника”, а також в верхів’ї західної балки. Ширина фронту 
просочування НП на схилі урочища “Будинок лісника” досягає 45 м на рівні 
тилового шва заплавної тераси і корінного берега р. Рось.  В верхів’ї західної 
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балки просочування НП по поверхні ґрунту відбувається на відрізку до 35 м. 
Вміст НП в підземних водах джерел парку змінювався від 0,05 до 24,8 мг/дм. 
Найвищі концентрації виявлені в пробах води джерела “Малий Лев”. В водах 
водойм західного каскаду вміст НП варіював від 0,26 до 0,55 мг/дм3  і 
перевищував ГДКр. В 5,2 – 11 разів.  

Із важких металів природні води та ґрунти дендропарку найбільш 
забруднені хромом. Джерело виникнення забруднення хромом пов’язують з 
діяльністю гальванічного цеху авіаремонтного заводу (АРЗ), який 
розташований поряд з дендропарком. Шестивалентним хромом переважно 
забруднені поверхневі та підземні води західної частини парку. Проте при 
зниженні рівня ґрунтових вод Cr6+ можна виявити в водах джерел в центральній 
і східній частинах парку, оскільки водоносні горизонти мають тісний 
гідравлічний зв’язок. Ореол забруднення простягається у формі смуги від цеху 
гальванізації АРЗ до джерела в верхів’ї ставу “Потерчата”. Ширина потоку 
забруднених вод становить 20 м, товщина забрудненого горизонту – 5м,  
довжина потоку – 450 м. Об’єм забрудненої води при цьому становить 13,5 
тис.м3. Концентрація Cr6+ в водах свердловин змінювалась від десятих долей 
мг/дм3 до 240 – 286,0 мг/дм3. Протягом останніх років вміст  Cr6+  в підземних 
водах джерела, розташованого в верхів’ї західної балки змінювався від 0,48 до 
0,53 мг/дм3. В водах водойм даної балки концентрація Cr6+ варіювала від 0,016 
(16 ГДКр.) до 0,123 мг/дм3 (123 ГДКр.). В теперішній час концентрація 
шестивалентного хрому та НП дещо знизилась, проте ці сполуки є наявними в 
воді водойм та джерел на всій історичній частині дендропарку (201,4 га).  

Протягом останніх років в водоймах західної балки парку спостерігається 
значне підвищення концентрацій азотовмісних сполук, особливо NH4

+. 
Найвищий вміст даного забруднювача спостерігався в 2001 р., при цьому 
максимальні концентрації  NH4

+    досягали величини 281,0 мг/дм3 (562 ГДКр.), 
286,28  мг/дм3 (572 ГДКр.), 660 мг/дм3   (1320 ГДКр.). Протягом весняних 
місяців 2006 р. вміст NH4

+ в водах водойм західного каскаду варіював від 28,42 
(56,8 ГДКр.) до 131,96 мг/дм3 (263,9 ГДКр.). Найбільш забруднені NH4

+ води 
ставу “Русалка”. За нашими припущеннями, забруднення підземних і 
поверхневих вод західної балки сполуками азоту обумовлене аварійними 
викидами каналізаційних колекторів масиву “Гайок” та складами 
“Агрохімоб’єднання” і селекційної станції, які розташовані вище по потоку 
ґрунтових вод за межами дендропарку. 

Внаслідок надходження азотовмісних сполук та інших біогенних речовин 
в ставках західного каскаду посилились процеси євтрофікації. Довготривале 
техногенне забруднення негативно впливає на стан деревної та трав’янистої 
рослинності парку. Навколо забруднених водойм збільшилася кількість 
суховершинних дерев. Через високу загальну токсичність вод західного каскаду 
в ставках, які належать інституту гідробіології НАН України протягом 2002 р. 
загинуло все дослідне поголів’я риб.  

Результати проведених досліджень свідчать про складну екологічну 
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ситуацію на території дендропарку «Олександрія». За підсумками роботи 
розроблено Запити на Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища, в яких чітко викладено необхідність проведення робіт з ліквідації 
техногенного забруднення. 
 
 

 
 
 

Гамалій Ірина 
к.геогр.н., доцент, член-кореспондент МАНЕБ 

Білоцерківський національний аграрний університет 
м. Біла Церква 

 
ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ БАСЕЙНІВ ПІВДЕННОГО БУГУ, 

ДНІСТРА І РОСІ 
 
Землі водного фонду мають вагому соціальну, економічну і 

ландшафтоутворюючу роль. Визначена Водним Кодексом України 
компонентна структура земель водного фонду є основою для становлення 
правового режиму їх використання [1, 3]. 

Згідно ст. 4 Водного Кодексу України землями водного фонду 
визначаються землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими 
водними об’єктами, болотами, а також островами, прибережними захисними 
смугами вздовж морів, річок, навколо водойм, гідротехнічними та іншими 
водогосподарськими спорудами та каналами, включаючи смуги відведення для 
них та берегові смуги водних шляхів. 

Зважаючи на надзвичайно важливе середовищеутворювальне і 
водоресурсне значення земель водного фонду, їх використання регламентується 
екологічними вимогами для територій, що підлягають особливій охороні.  

Важливе господарське значення мають землі водного фонду зайняті 
водними об’єктами, які використовуються для потреб енергетики, 
промисловості, сільського господарства, рибництва, рекреації та ін. 

Метою дослідження було вивчення компонентної структури земель 
водного фонду басейнів Південного Бугу, Дністра і Росі як найбільш 
зарегульованих в Україні та зокрема у межах Правобережного Лісостепу. 

Повністю розміщеним у Правобережному Лісостепу України є басейн 
Росі, в його межах знаходиться і більша частина басейну Південного Бугу, що 
на заході межує з басейном Дністра. Територія басейну Дністра, розміщена у 
Правобережному Лісостепу, знаходиться у межах Вінницької області.  

Згідно даних земельного кадастру, облікових даних БУВРів Південного 
Бугу і Росі [2, 4] загальні площі земель водного фонду у зазначених басейнах 
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становлять відповідно 270,3 тис га і 53,01 тис га при відповідних площах 
басейнів – 63700 кв. км і 12600 кв. км (табл. 1). 

Таблиця 1  
Компонентна структура землі водного фонду, тис га 

№ 
п/п 

Землі, зайняті: Басейн 
Південного  

Бугу 

% від 
площі 

басейну 

Басейн  
Росі 

% від 
площі 

басейну 
1. річками та струмками 31,8 0,5 3,4 0,3 
2. водосховищами та ставками 86,4 1,4 21,9 1,7 
3. озерами та прибережними 

замкнутими водоймами 0,2 0,003 0,01 0,0007 

4. каналами, колекторами та 
канавами 3,0 0,05 0,6 0,05 

5. лиманами 5,9 0,09 – – 
6. землі під гідротехнічними, 

іншими водогосподарськими 
спорудами 

1,0 0,015 0,1 0,008 

7. відкритими заболоченими 
землями 60,0 0,9 10,8 0,8 

8. прибережними захисними 
смугами 82,0 1,3 16,2 1,3 

Всього 270,3 4,3 53,01 4,2 
 
Площа басейну Дністра у межах Правобережного Лісостепу України 

становить 7400 кв. км [5]. 
Загальна площа земель водного фонду Вінницької області в басейні 

Дністра складає 19,1 тис га. 
Землі, зайняті річками та струмками становлять 9,91 тис га. 
Землі , зайняті водосховищами і ставами становлять відповідно 0,77 тис 

га і 2,65 тис га. 
Канали та водоводи, лимани, а також озера на території басейну Дністра у 

межах Вінницької області відсутні. 
Отже, згідно виконаних досліджень найбільші площі земель водного 

фонду у межах зазначених басейнів мають землі, зайняті водосховищами і 
ставами, прибережними захисними смугами, відкритими заболоченими 
землями. 
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РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИЩІ РІЗНОВУСІ ЛУСКОКРИЛІ 
(LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE, SATURNIIDAE, SPHINGIDAE) 

РЛП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» 
 

РЛП «Придніпровський» – перший регіональний ландшафтний парк, 
створений на території Дніпропетровської області [1]. Наразі в його межах 
охороняється унікальний природний комплекс колишньої порожистої частини 
долини р. Дніпро [2, 3, 4]. Винятковість та ступінь збереження місцевих 
екосистем дозволила зберегтися тут цікавому фауністичному комплексу вищих 
різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Lasiocampidae, Saturniidae, Sphingidae) [2, 
5]. Метою нашого дослідження було установити сучасний стан рідкісних і 
зникаючих видів вищих лускокрилих РЛП «Придніпровський». 

Основним матеріалом були власні збори з регіону досліджень, що 
проводились протягом 15 останніх років. Окрім власних зборів було оброблено 
матеріали ентомологічних фондів кафедри зоології та екології 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Опрацьований матеріал надав змогу встановити деякі особливості фауни 
регіону майже за 60-річний період.  

Польовими дослідженнями було охоплено всі основні за розмірами та 
ступенем збереження екосистеми колишньої порожистої частини р. Дніпро. 
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Імаго збирали переважно на різні джерела світла. Основну частину матеріалу 
зібрано за загальноприйнятою методикою лову на світло. Джерело 
випромінювання (РВЛ 500 Вт та ДРЛ-250) знаходилось на відстані 1–1,5 м від 
поверхні ґрунту, позаду лампи було закріплено білий екран (1,5 × 1 м), під 
екраном розміщували світле полотно (відбивач). Лускокрилих збирали з екрану 
відкритою морилкою. Також імаго збирали вдень за допомогою 
ентомологічного сачка, вигодовували з гусені та виводили із зібраних лялечок. 

Серед 11 видів родини Коконопряди (Lasiocampidae Harris, 1841), 
зареєстрованих на території РЛП представників із охоронними статусами не 
має. Але з цієї території зроблено знахідки таких рідкісних видів як 
Коконопряд пирійний (Malacosoma franconicum ([Denis et Schiffermüller], 1775)) 
та Коконопряд неогена (Eriogaster neogena (Fisher von Waldheim, 1824)) [5]. Для 
першого виду, це найпівнічніша знахідка на території України (решта популяції 
відома лише з АР Крим). Знахідка E. neogena взагалі й досі лишається єдиною 
на території нашої держави. 

Із п’яти відомих в Україні видів родини Павиноочки (Saturniidae 
Boisduval, 1837) на території РЛП знайдено два – Сатурнія грушева (Saturnia 
pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775)) та Сатурнія середня, або тернова (Eudia 
spini ([Denis et Schiffermüller], 1775)). Обидва види є рідкісними і занесені до 
Червоної книги України та Червоної книги Дніпропетровської області. 
Особливе занепокоєння викликає Сатурнія середня, адже з території РЛП після 
1970-х рр. вона не відома. 

Родина Бражники (Sphingidae Latreille, 1802) представлена у фауні РЛП 
17 видами. Серед них, Бражник прозерпіна (Proserpina proserpina (Pallas, 1772)) 
та Бражник обліпиховий (Hyles hyppophaes (Esper, [1793])) є глобально 
рідкісними видами. Обидва занесені до Червоного списку МСОП із статусом 
DD (види, для оцінки стану яких не вистачає даних). Знахідка P. proserpina 
зроблена у межах РЛП є першою у історії дослідження цієї території. Ще три 
види – Бражник мертва голова (Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)), Бражник 
дубовий (Marumba quercus ([Denis et Schiffermüller], 1775)) та Бражник 
скабіозовий (Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)) занесені до Червоної книги 
України. Всі перелічені види на території парку мають відносно сталі 
популяції, реєструються щорічно. 
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ 

ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
 

З прийняттям в 2001 році Земельного кодексу України [1] розпочався 
новий етап розвитку державного контролю за використанням та охороною 
земель. В цьому ж  році з метою визначення основних засад реформування 
земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання 
землі були схвалені «Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001- 
2005 роки». До одного із основних напрямків державної політики у сфері 
регулювання земельних відносин віднесено і поліпшення організації контролю 
за використанням та охороною земель [2].  

В процесі реформування земельних відносин в Україні із збільшенням 
кількості власників та користувачів земельних ділянок намітилась тенденція 
зростання порушень земельного законодавства. З метою призупинення 
зазначених негативних процесів Указом Президента України запропоновано 
Кабінету Міністрів України утворити у складі Державного комітету України по 
земельних ресурсах Державну інспекцію з контролю за використанням та 
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охороною земель як урядового органу державного управління. 
В грудні 2002 року була утворена в складі Держкомзему України 

Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель. До 
основних завдань Держземінспекції віднесено: участь у межах своєї 
компетенції в реалізації державної політики у сфері земельних відносин; 
організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель; узагальнення практики застосування законодавства з питань, що 
належать до її компетенції, розробка пропозицій щодо його вдосконалення.     

Держземінспекції та державним інспекторам з контролю за 
використанням та охороною земель надані дієві контролюючі повноваження в 
регулюванні земельних відносин. До основних із них можна віднести складання 
актів перевірок, протоколів про адміністративні правопорушення у сфері 
використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства 
та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні 
правопорушення, а також подавати, в установленому законодавством порядку, 
до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до 
відповідальності.  

Визначальним для становлення державного контролю за використанням 
та охороною земель стало прийняття у 2003 році Закону України «Про 
державний контроль за використанням та охороною земель» [3]. Даним 
Законом чітко прописані основні положення щодо забезпечення дотримання 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власниками 
землі та землекористувачами вимог земельного законодавства, а також 
механізми реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального 
використання земель. Цим Законом встановлено вичерпний перелік спеціально 
уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за 
використанням та охороною земель.  

Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється 
уповноваженими органами виконавчої влади по земельних ресурсах - 
Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель (п. 1.2 
Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного 
контролю за використанням та охороною земель [4]), а за додержання вимог 
законодавства про охорону земель - спеціально уповноваженими органами з 
питань екології та природних ресурсів (ст. 188 ЗК України, ст. 19 Закону 
України «Про охорону земель» [5]). 

Відповідно до ст. 5 даного Закону моніторинг родючості фунтів та 
агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 
здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань 
аграрної політики, повноваження якого визначені, зокрема, у ст. 8 Закону 
України «Про охорону земель». 

В розвиток Закону України «Про державний контроль за використанням 
та охороною земель» було прийнято ряд відомчих нормативних актів (порядків, 
методичних рекомендацій). Одним із таких нормативних актів є Порядок 
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планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю 
за використанням та охороною земель, затверджений у 2003 році. Даний 
Порядок установив процедуру планування та проведення перевірок, порядок 
оформлення матеріалів за їх результатами, визначав перелік підготовчих 
заходів, які необхідно здійснити перед початком проведення перевірок. 

Розвиток законодавства в частині адміністративної відповідальності за 
порушення земельного законодавства рухається шляхом посилення 
відповідальності за окремі види порушень та розширення переліку видів 
адміністративних правопорушень, за які настає відповідальність.  

Посилення відповідальності за порушення земельного законодавства, 
відбувається у відповідності з нормами Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 
самовільне зайняття земельної ділянки», прийнятого у 2007 році [6].  Вказаним 
Законом штрафні санкції за самовільне зайняття земельної ділянки (стаття 53-1 
Кодексу України про адміністративні правопорушення) були підвищені і 
становили для громадян від 170 грн. до 850 грн., а для посадових осіб від 240 
грн. до 1700 грн. 

В систему спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері 
державного контролю за використанням та охороною земель 2010-2011 роки 
принесли суттєві зміни. Так, Державна інспекція з контролю за використанням 
та охороною земель, яка входила в структуру спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів ліквідована. Здійснення 
державного контролю за використанням та охороною земель покладено на 
Державний комітет із земельних ресурсів. 

Одночасно створеній Державній інспекції сільського господарства 
України були надані повноваження щодо державного контролю за 
використанням і охороною земель. Це «...організація та здійснення державного 
нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, 
використання та охорони земель усіх категорій та форм власності». 

Виконання функцій державного контролю за використанням і охороною 
земель цим органом виконавчої влади було не тривалим. У 2014 рішенням 
Уряду була ліквідована Державна сільськогосподарська інспекція, а функції із 
здійснення державного нагляду (контролю) в частині  дотримання земельного 
законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм 
власності, родючості ґрунтів покладено на Державну екологічну інспекцію [7]. 

В умовах незавершеності земельної реформи, розвитку багатоукладності 
економіки, безперечно можна з упевненістю говорити, що державний контроль 
за використанням та охороною земель обов'язково повинен здійснюватися як 
одна із найважливіших функцій держави в галузі регулювання земельних 
відносин та раціонального використання земель і їх охорони.  
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Одним з представників родини Бобових (Fabaceae L.) є рід однорічних і 
багаторічних трав або напівчагарників Люцерна (Medicаgo L.). 

З 61 виду світового асортименту поліморфного роду люцерна територією 
України зустрічається 24 види: однорічні, дворічні, багаторічні та змішані. 
Зустрічаються кілька видів ендеміків, але найбільше поширенi: люцерна 
посівна (синя) - Medicago sativa L., люцерна серповидна (жовта) - Medicago 
falcata L. і люцерна середня (мінлива) - Medicago varia L. [3]. 

Люцерна в Україні займає близько 121 тисячі гектарів. Посіви 
розосереджені 15 областями, серед яких лідирує Черкаська область (майже 
15% всіх посівів) [1]. 

Люцерну використовують в сільському господарстві в якості корму для 
худоби; її заготовляють на сіно і роблять з неї сінне борошно [6]. 

Листя і плоди люцерни містять мінеральні елементи (калій, кальцій, фтор 
та ін.), вуглеводи, білки, жирні кислоти, ефірну олію, пектини, рослинні 
стероїди, ферменти, хлорофіл, алкалоїди, гормоноподібні речовини, каротин 
[2, 5 ]. 

У народній медицині рослину застосовують при захворюваннях 
кишечника, шлунка, щитовидної залози, для поліпшення обміну речовин, 
нормалізації стану кровоносної системи, зниження рівня холестерину, 
підвищення рівня гемоглобіну в крові [7]. 

Надземну частину (рослинний матеріал) заготовляли у період активного 
цвітіння - (травень - червень) у передмісті Запоріжжя (смт Приморське). 
Висушували на протязі під навісом. 

Мікропрепарати для вивчення анатомічної будови готували зі 
свіжезібраної, фіксованої сировини. Анатомічну будову вивчали на 
препаратах з поверхні, поперечних та поздовжньо-радіальних зрізах, які 
робили за загальноприйнятою методикою [4].  

При проведенні ГРХ-хроматографії було знайдено 52 компоненти. З них 
було ідентифіковано 41 сполуку.  

Звертають на себе увагу присутність компонентів, що не визначались без 
проведення гідролізу - саліцилового альдегіду і саліцилової кислоти 
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(відповідно - 0,54% і 0,89%), широкий асортимент спиртів: бензиловий спирт, 
β фенілетиловий спирт, 2 метокси 4 вінілфенол, 2 феноксіетанол; альдегідів: 
гексеналь, 2 гексеналь, транс 2 гептеналь, бензальдегід, 5 метилфурфурол, 2,4 
гептадієналь, фенілацетальдегід, ванілін; кетонів: 3 окси β дамаскон, 2 окси β 
дамаскон, 3 метилбутанон 2, кетоізофорон, мальтол, пара оксіацетофенон, 
метилізопропенілкетон, γ капролактон, 6 метил 3,5 гептадієн 2 он, 3 етил 4 
метил 1Н пірол 2,5 діон. 

Представників класу істинних кумаринів в заготовлених надземних 
частинах люцерни румунської після гідролізу було ідентифіковано та 
визначено 3 найменування - кумарин (79,38%), дигідрокумарин (4,95%) і 6 
метилкумарин (0,39%). 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АНТРОПОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

РІВНЕНЩИНИ 
 

В наш час, вплив негативних хімічних, фізичних, біологічних та 
соціальних факторів середовища життєдіяльності людини в контексті 
збалансованого розвитку набуває все більшої актуальності. Хімічне та 
бактеріологічне забруднення основних об’єктів довкілля, шум, радіація та 
соціально-побутові умови розглядаються як важливі фактори ризику, які 
сприяють виникненню нових випадків соматичних хвороб, збільшенню 
смертності, інвалідності, що наносить великої соціально-економічної шкоди 
суспільству. 

Всі складові довкілля Рівненської області зазнали антропогенного 
навантаження, що супроводжується збільшенням обсягів викидів в атмосферу 
та скидів у поверхневі водні об'єкти зворотних вод підприємств, накопиченням 
відходів усіх класів небезпеки. Основний внесок у забруднення довкілля 
області припадає на хімічну, деревообробну промисловість, машинобудування, 
електроенергетику, житлово-комунальне господарство, виробництво 
будівельних матеріалів. При цьому просторовий розподіл техногенного 
навантаження на складові навколишнього природного середовища області 
нерівномірний, що викликане концентрацією промислового потенціалу 
переважно в центральній її частині. Окремо слід звернути увагу на 
радіоактивне забруднення північних районів області внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

Стан атмосферного повітря. Загальний обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря за останні 6 років збільшився на 4 тис.т. (з 
52,7 тис.т. у 2009р. до 56,7 тис.т. у 2014р.)  в т.ч. від стаціонарних джерел на 
1,6 тис.т.,  від пересувних  на 2,4 тис.т. Обсяги викидів з розрахунку на 
1 мешканця області зросли на 3,2 кг. (з 45,7 кг. до 48,9 кг.), щільність викидів 
на 1 км.2 відповідно складала 2628,3 кг. та 2828,5 кг. (+200,2кг/км2). Основним 
джерелом забруднення повітря області залишається автомобільний транспорт 
на долю якого припадає майже 80% всіх викидів. Основними забруднювачами 
атмосферного повітря у 2014 році були підприємства м. Рівне (4,4 тис. т), 
Здолбунівського (3,07 тис. т), Рівненського (1,4  тис. т), Костопільського 
(0,6 тис. т), Сарненського (0,4 тис. т) та Дубенського (0,5 тис. т) районів. 
Найбільшими потужними стаціонарними об'єктами, що здійснюють викиди в 
атмосферу є підприємства: ПАТ „Рівнеазот”, ТОВ „Свиспан Лімітед”, 
ТОВ „Одек” Україна, ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”, ПАТ „Волинь-цемент”. 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

56 

Стан водних ресурсів. У 2014 році водокористувачами області забрано з 
природних водних об’єктів 206,80 млн. м3 прісної води (на 22,4 млн.м3 більше 
ніж у 2009р.), в тому числі 164,41 млн. м3 з поверхневих  джерел і 42,39  млн. 
м3 з підземних водоносних горизонтів (відповідно проти 132,7 та 47,2. у 
2009р.). Збільшення забору відбулось за рахунок поверхневих джерел, при 
цьому забір води із підземних горизонтів зменшився на 10,2%. У 2014 р. в 
поверхневі водні об’єкти області скинуто 111,5 млн. м3 зворотних вод, що на 
1,1 млн.м3 більше ніж у 2009 р. У складі цих вод нормативно  очищених – 32,55 
млн.  м3, неочищених – 0,008 млн. м3, недостатньо очищених – 6,848 млн. м3, 
нормативно чистих без очистки – 72,06 млн. м3. Нормативно очищені зворотні 
води проходили очистку на очисних спорудах біологічної та механічної 
очистки. Найбільшими забруднювачами водних ресурсів в області (критерієм 
забруднення виступає обсяг скинутих недостатньо очищених та неочищених 
стічних вод) є підприємства житлово-комунальної сфери, які надають послуги 
водопостачання та водовідведення, а саме: міст Рівне, Костопіль, Березне, 
Острог, Рокитне, Володимирець, смт. Зарічне, Гоща, Квасилів, а також 
підприємства: КП «Костопільводоканал», ВАТ «Костопільський склозавод», 
ТзОВ «Свіспан-Лімітед», ВАТ «Рокитнесклозавод», КМКП м. Кузнецовськ, 
спиртзавод с. Зірне, ТзОВ «Моквинська паперова фабрика», КП «Екосервіс». 

Стан грунту. Аналіз сучасного стану земельних ресурсів Рівненщини 
свідчить про глибоку їх деградацію, що виявляється, насамперед, у значному 
збільшенні площ еродованих земель. За останні 30 років площа цих земель 
зросла на 15 % за рахунок збільшення розмитих та сильно змитих ґрунтів, а 
також середньо змитих орних земель на схилах. Найбільш поширеними видами 
деградації є водна ерозія – 56 %, вітрова ерозія – 28 %, хімічна – 12 %, фізична 
деградація – 4 %. В північних районах області до екологічної кризи слід 
віднести несанкціоноване видобування бурштину.Залишається гострою 
проблема екологічно безпечного поводження з відходами (промисловими, 
побутовими та “медичними”), їх захоронення на полігонах та сміттєзвалищах, 
що, в переважній більшості, не відповідають санітарно-екологічним вимогам. 
На території області нараховується  понад  1000 підприємств, установ і 
організацій, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням промислових та 
побутових відходів. Обсяг накопичення промислових відходів I-IV класів 
небезпеки станом на 1 січня 2015 року становить 25317,8  тис. т, у тому числі 
ІІ-IІІ класів небезпеки – 16,089 тис. т. За даними останньої інвентаризації 
залишки пестицидів не придатних до використання становлять 47,015 т.  

Екологічна ситуація на території Рівненщини зумовлюється комплексною 
дією групи чинників антропогенного характеру і є вкрай напруженою та 
потребує подальших досліджень. 
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ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ВПЛИВУ ВИКОРИСТАНИХ БАТАРЕЙОК 
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

 
Однією із найважливіших екологічних проблем є підвищення вмісту 

важких металів в навколишньому середовищі. Важкі метали такі, як свинець, 
ртуть, кадмій та хром є компонентами електронних відходів. 

Батарейки стали незамінним помічником людини, вони широко 
розповсюдженні та вкрай важливі для більшості людей. Їх використовують усі 
люди у побутовій техніці, але коли вони втрачаються свою здатність до 
зарядження приладів, викидаючи їх на смітник, ніхто не задумується яку шкоду 
вони завдають навколишньому середовищу. В природних умовах пальчикова 
батарейка розкладається приблизно 10 років [1]. На кожній батарейці є 
маркування, яке попереджає про небезпеку її викидання разом із звичайним 
сміттям. Адже в звичайних батарейках містяться важкі метали, кислоти, луги, 
які потрапляючи у воду або ґрунт завдають значної шкоди довкіллю. Коли вони 
потрапляють на сміттєзвалище, їхні оболонки внаслідок корозії з часом 
руйнуються і всі хімічні елементи потрапляють у навколишнє середовище. 
Влітку гальванічні елементи разом із загальним сміттям тліють або горять, при 
цьому виділяються гази, важкі метали і діоксини в атмосферне повітря. 
Діоксини вражають все живе навіть у малих концентраціях, при цьому 
збільшується сприйнятливість організму до інфекцій та онкологічних 
захворювань. З часом токсичні речовини, які виділяє батарейка, через трофічні 
зв’язки накопичуються в організмі людини. Як наслідок, порушення обміну 
речовин в організмі та виникнення різних хвороб. 

Щоб усього цього уникнути, достатньо викидати використані батарейки 
не у смітник, а у спеціальні пункти збору. Це дасть можливість вилучати з 
батарейок та повертати знову в обіг метали, що набагато економічно вигідніше, 
ніж добувати їх з руд. 
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ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

Сучасні технології дистанційного зондування поверхні Землі з космосу та 
обробки просторово-координованих даних дозволяють провести глобальну 
типізацію ландшафтно-екологічного покриву. 

Для оцінки типів використання земель були застосовані результати 
програми глобального моніторингу покриву Землі – Global Land Cover 2000 
Project (GLC 2000) [1]. 

Одержані результати дали змогу встановити, що значна територія 
Полтавської області є розораною та зайнята агроекосистемами. Вони ж разом із 
мозаїкою та природною рослинністю є найбільшим за площею типом покриву 
та займають від 56,6 % (Кременчуцький район) до 92,94 % (Шишацький район) 
території адміністративних районів. Частка складних мозаїчних агроекосистем 
(мозаїки з лісовою або луговою рослинністю) від площі суцільних 
агроекосистем становить від 24,12 % (Кременчуцький район) до 63,38 % 
(Чорнухинський район). Складний характер мозаїк дозволяє припустити більш 
високий рівень біологічного різноманіття цих типів земної поверхні. 

Площа трав’янистого покриву (луги, вологі луги, або грассленд, заплавні 
болота) займають друге місце у структурі ландшафтного покриву регіону. Ця 
група типів складає від 3,36 % (Шишацький район) до 15,37 % (Оржицький 
район) площі адміністративних районів. На відміну від агроекосистем, 
природні трав’янисті комплекси розташовані дифузно, так як пов’язані з 
заплавами річок або іншими депресіями рельєфу (балки, байраки). 

Полтавська область знаходиться у межах лісостепової зони, але лісовий 
покрив представлений дуже на обмеженій території. Так, лісові масиви, які 
можна ідентифікувати за даними дистанційного зондування поверхні Землі 
засобами супутника MODIS, майже відсутні у Решетилівському, Хорольському,  
Карлівському, Козельщинському районах. Лісові масиви у межах цих 
адміністративних одиниць представлені фрагментами у рамках більш складних 
мозаїчних комплексів. Значну площу лісові масиви займають у 
Кременчуцькому (8,07 %), Гадяцькому (8,18 %), Великобагачанському (8,90 %) 
та Котелевському (10,09 %) районах. 

Штучні поверхні представлені урбанізованими територіями та пов’язані з 
розташуванням у межах області міських населених пунктів. 

Інші типи земної поверхні складають незначні за площею ділянки та не 
формують регулярних або закономірних патернів. 

Сукупність типів земної поверхні може бути відображенням ландшафтно-



СЕКЦІЯ 1 
ЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 1 
ECOLOGY AND ITS SIGNIFICANCE 

IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL 

 

59 

екологічного різноманіття. Цей показник кількісно був визначений за 
допомогою індексу Шеннона (рис. 1). 
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Рис. 1. Ландшафтно-екологічне різноманіття Полтавської області 
за індексом Шеннона 

Примітка: зліва – просторове варіювання індексу;  
справа – зональна статистика по адміністративним районам області. 
 
Таким чином встановлено, що найбільше ландшафтне різноманіття 

характерне для Решетилівського та Великобагачанського районів, які 
знаходяться у центрі Полтавської області. Найменше ландшафтне різноманіття 
характерне для Чорнухинського, Семенівського, Глобинського та Кобеляцького 
районів. 
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КОНСЕРВАЦІЯ ДЕГРАДОВАНИХ, МАЛОПРОДУКТИВНИХ 

І ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ 
ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ АГРОЛАНДШАФТІВ 

 
У будь-якій країні земля є об’єктом особливої уваги як головний ресурс 

розвитку економіки та основа продовольчої безпеки. Україна має потужний 
потенціал земельних ресурсів. Із 60,3 млн. га земель майже 71% (42,8 млн.га) 
становлять сільськогосподарські землі, з них 53,8%, або 32,5 млн. га – рілля. 

Разом з тим, екологічна ситуація сьогодення обумовлює необхідність 
відверто сказати, що в Україні ще недостатнім є усвідомлення реального 
значення земельних ресурсів, на частку яких припадає більше 40% ресурсного 
потенціалу держави. З цим певною мірою пов’язані значні збитки, а саме в 
економічній, екологічній, і як наслідок – у соціальній сферах. Заходи для 
запобігання цих втрат, безумовно, потребують величезних капіталовкладень. 
Перш за все, це пов’язано з розвитком деградаційних процесів. Ці процеси 
спричиняються неправильним (нераціональним) використанням земель, яке не 
враховує їх об’єктивної  придатності. 

В процесі реформування земельного ладу в країні було розпайовано і 
передано у власність більше 6 млн.га орних земель, які за властивістю 
ґрунтового покриву є орнонепридатними, тобто деградованими і 
малопродуктивними, використання яких завдає значних збитків. Разом з тим, і 
надмірне навантаження на земельні ресурси спричинило активізацію ряду 
негативних процесів. Серед них особливої сили набули ерозійні, до чого 
привело нехтування принципами екологічної придатності земель для 
вирощування певних сільськогосподарських культур, зокрема необґрунтованим 
збільшенням площ просапних культур. 

Деградаційні процеси не обмежуються ерозією. Практично повсюдним є 
спричинення незбалансованим внесенням органіки, зниження вмісту гумусу в 
ґрунтах, погіршенням його фізичних та фізико-хімічних властивостей. Значно 
зростають площі кислих, засолених, осолонцюватих ґрунтів. До деградованих 
земель відносяться: земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок 
зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо; земельні 
ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або 
засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами, радіоактивно 
забруднені. 

До малопродуктивних земель відносяться сільськогосподарські угіддя, 
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ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, 
низькою родючістю, а їх господарське використання є економічно 
неефективним. 

Техногенно забруднені землі (в тому числі і радіоактивно забруднені) 
сільськогосподарського призначення, на яких не забезпечується одержання 
продукції, що відповідає встановленим вимогам (нормам, правилам, 
стандартам), підлягають вилученню із сільськогосподарського обороту. 

Система заходів, що надійно захищає земельні ресурси і не потребує 
значних коштів, тобто найдешевшими, найефективнішими і, що важливо, 
найпростішими є організаційні, тобто організація обґрунтованого використання 
за їх придатністю. Це не потребує створення постійно діючих захисних споруд, 
а дає змогу трансформувати орнонепридатні землі (деградовані, 
малопродуктивні, техногенно забруднені) в інші земельні угіддя чи інші 
категорії за цільовим призначенням. Особливе значення в цій системі 
природоохоронних заходів займають процеси консервації деградованих, 
малопродуктивних і техногенно забруднених земель. 

Консервація земель – припинення господарського використання та 
виведення з господарського обороту (сільськогосподарських або промислових) 
земель на певний визначений термін для здійснення заходів щодо відновлення 
родючості та екологічно задовільного стану ґрунтів, а також для встановлення 
або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному 
регіоні. 

Отже, вказані землі негативно впливають на навколишнє довкілля, на 
життєдіяльне середовище. В першу чергу, це стосується агроландшафтів як 
ділянки поверхні землі, основу якої становлять сільськогосподарські угіддя, 
лісові насадження, зокрема лісосмуги та інші захисні насадження, польові 
шляхи, гідротехнічні споруди, ставки, господарські двори та будівлі. 
Функціонування цього складного комплексу суттєво залежить від стану і 
характеру використання деградованих, малопродуктивним і техногенно 
забруднених земель. Консервація деградованих, малопродуктивних і 
техногенно забруднених земель позитивно впливає на формування 
екологобезпечних агроландшафтів і є одним із найдоцільніших 
природоохоронних заходів щодо створення сприятливого навколишнього 
середовища. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТИМОФІЇВКИ 

ЛУЧНОЇ В ПЕРЕДКАРПАТТІ 
 
Вирішальну роль у відновленні насінництва повинно відігравати широке 

впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та інтенсивних 
технологій їх вирощування, щоб більшість господарств зони, незалежно від 
типу і форми власності, вирощували в своїх господарствах таку кількість 
насіння багаторічних трав, що забезпечувало б їх власні потреби.   

Головною передумовою зміцнення кормової бази тваринництва за 
сучасного його стану є поліпшення та розширення площ культурних пасовищ і 
сіножатей, підвищення ефективності польового травосіяння. У зв’язку з цим 
особливу увагу слід звернути на таку цінну багаторічну культуру, як тимофіївка 
лучна. Це перспективна рослина в передгірних і гірських районах Карпат і 
Передкарпаття як для сінокосіння, так і пасовищного використання. Ця трава 
впродовж декількох століть була і є основним злаковим компонентом бобово-
злакових травосумішок у польовому травосіянні. Для суттєвого збільшення і 
стабілізації виробництва насіння тимофіївки лучної найбільш ефективним є 
використання високоврожайних сортів та розробка економічно вигідних і 
екологічно безпечних технологій їх вирощування, адаптованих до умов регіону. 
Застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур сприяє оптимізації живлення та забезпечує 
їхній захист від патогенної мікрофлори, що дозволяє значною мірою 
реалізувати потенціал аграрного виробництва.  Нині розроблено препарати, які 
містять активні й ефективні штами бульбочкових та асоціативних 
азотфіксаторів [3]. 

Польові досліди закладали на експериментальній базі ІСГКР НААН (зона 
Передкарпаття) в 2011 р. весняним строком сівби під покрив вівса  на зелений 
корм із зниженою на 30 % нормою висіву на дерново-підзолистих поверхнево 
оглеєних ґрунтах. Закладку дослідів проводили відповідно до методики 
польового досліду [1, 2]. Норма висіву насіння тимофіївки лучної – 10 кг/га, що 
еквівалентне 24 млн. шт. насінин. Агротехніка вирощування культури – 
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загальноприйнята в зоні. В наших дослідженнях з тимофіївкою  лучною ми  
використовували мікробний препарат Діазофіт і регулятор росту Гумісол. 
Реакцію тимофіївки лучної на ефективність різних варіантів застосування 
мінеральних добрив та доцільність їх комплексного поєднання з мікробними 
препаратами і регулятором росту на фоні природної родючості в умовах  
Передкарпаття вивчали протягом 2011–2015 рр.  Вивчали три способи 
застосування біодобрив. Перший спосіб полягав у бактеризації насіння 
препаратом діазофіт (0,15 г), другий – у обприскуванні посівів розчином 
препарату гумісол, яке проводили у фазі виходу в трубку тимофіївки лучної, 
третій – комплексне застосовування розчину препаратів шляхом обробки 
насіння та одноразового обприскування посіву. Достовірні прибавки 
урожайності було одержано за усіх способів застосування бактеріальних та 
мінеральних добрив. Дослідження проводили з сортом тимофіївки лучної 
Підгірянка за такою схемою: 1. Контроль (без добрив); 2. Гумісол;  3. Гумісол + 
діазофіт; 4. N45Р60К60;  5. N45Р60К60 + гумісол;  6. N45Р60К60 + гумісол + діазофіт;  
7.N30Р30К30;  8. N30Р30К30 + гумісол;  9. N30Р30К30 + гумісол + діазофіт.  

Нашими дослідженнями  підтверджено доцільність широкого введення у 
виробництво  різних варіантів застосування мінеральних добрив та доцільність 
їх комплексного поєднання з мікробними препаратами на фоні природної 
родючості в умовах Передкарпаття. Ця технологія  відрізняється від попередніх 
вищим ступенем насичення біологічними методами підвищення родючості 
ґрунтів, широким діапазоном доз і співвідношень основних елементів живлення 
у системі удобрення. Доведено ефективність застосування мінеральних та 
бактеріальних добрив, які в комплексі забезпечують виробництво 40,6 т/га 
зеленої маси, 12,3 т/га сухої речовини, 0,35 т/га насіння та найвищий вміст 
протеїну - 12,26 %. Найбільший приріст  кормової маси, в середньому за чотири 
роки користування, забезпечили варіанти № 3 (гумісол+діазофіт), № 6 
(N45Р60К60+гумісол+діазофіт) і № 9 (N30Р30К30+гумісол+діазофіт) відповідно за 
врожаєм зеленої маси  84, 95 і 91 %;  за врожаєм сухої речовини – 194, 233 і 226 
%. Найвищий приріст врожаю насіння забезпечили  варіанти № 6 та № 9 
відповідно - 192 та 187 % або на 0,23 та 0,22 т/га.   

Варіант № 6 (N45Р60К60+гумісол+діазофіт) забезпечує найбільший умовно 
чистий прибуток з 1 га (8163 грн.) та найвищу рентабельність (139 %) при 
найнижчій собівартості 1 т насіння (16677 грн.). Контроль, варіанти  № 4 
(N45Р60К60)  і  № 7  (N30Р30К30) забезпечують зниження економічних показників, 
де відповідно рівень рентабельності та собівартість 1 т насіння становить (79, 
79 і 80  %), (22333, 22308 і 22308  грн).  

Біопрепарати і регулятори росту є одним із елементів технології 
вирощування тимофіївки лучної в зоні Передкарпаття України, які сприяють 
оптимізації живлення та забезпечують їх захист від патогенної мікрофлори, що 
дозволяє значною мірою реалізувати потенціал аграрного виробництва. 
Сприяють підвищенню врожайності сорту, одержанню екологічно чистої 
продукції та зниженню хімічного навантаження на навколишнє середовище.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДИНАМІКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

БАКТЕРІОПЛАНКТОНУ ТА БАКТЕРІОБЕНТОСУ АКВАТОРІЇ РІЧКИ 
ДНІПРО В МЕЖАХ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

 
Водним екосистемам притаманна унікальна властивість саморегуляції в 

залежності від рівня навантаження органічними речовинами, процеси 
самоочищення в них у цьому зв’язку інтенсифікуються. При цьому система 
може нормально існувати з підвищенням антропогенного навантаження у 
вигляді забрудненого стоку лише до визначеного рівня, перебільшення якого 
завершується порушенням функцій.  

Бактеріофлора – обов'язковий структурний компонент водних екосистем; 
їй належить важлива роль у процесах біологічного круговороту речовин, що 
визначає продуктивність екосистем і якість водного середовища та його 
здатність до самоочищення.  

За результатами досліджень в  1959-1962 рр. [1, 2] було виявлено що: 
1) для дослідженого бактеріологічного показника характерна велика 

мінливість, загальна чисельність бактеріопланктону коливалася від 0,73 млн. 
кл/мл до 7,82 млн. кл/мл у поверхневому шарі води і 1,37 – 10,86 млн. кл/мл — 
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у придонному шарі; 
2) існує досить стійка тенденція зниження чисельності бактеріопланктону 

в поверхневому шарі води по довгій осі водосховища від верхньої до нижньої 
ділянок, мабуть, за рахунок інтенсивного процесу осадження бактеріальних 
клітин разом зі зваженими речовинами; 

3) чисельність бактеріопланктону в придонному шарі води перевищує 
його чисельність у поверхневому шарі в середньому в 1,5 рази при середньо 
сезонних – весняної в 1,58 рази, літньої – у 1,51 рази й осінньої – у 1,4 рази.  

У зв'язку з поступовим формуванням каскаду дніпровських водосховищ 
поряд зі зміною гідрологічного, гідрохімічного і гідробіологічного режимів 
істотні зміни зазнав і мікробіологічний режим, у тому числі бактеріопланктон і 
бактеріобентос. 

Так, у дослідженнях, проведених у 1973 – 1975 рр. Д. З. Гак був 
відзначений феномен різкого спалаху чисельності бактеріопланктону в перші 
роки після спорудження каскаду водосховищ; вона ж указала на нетривалість 
таких різких зрушень, після яких уже протягом найближчих 3-5 років 
починається стабілізація чисельності бактеріальних популяцій [3]. 

Дійсно, вже в 1963 р. відразу після заповнення Дніпродзержинського 
водосховища середня чисельність бактеріопланктону влітку в поверхневому 
шарі води збільшилася до 16,5 млн.кл/мл у порівнянні з аналогічним 
показником для літа 1959-1962 рр. – 2,98 млн.кл/мл. Однак вже до 1966 р. 
чисельність бактеріопланктону різко пішла на зниження і склала влітку 1,73 – 
8,58 млн.кл/мл або в середньому 4,1 млн.кл/мл, а влітку 1968 р. – 3,7 млн.кл/мл 
[4]. 

Починаючи з другої половини 70-х років, тобто в період закінчення 
формування Дніпровського каскаду, починається процес поступового 
збільшення чисельності бактеріопланктону. 

Слід також зазначити, що по мірі стабілізації мікробіологічного режиму в 
Дніпровському каскаді водосховищ у Запорізькому водосховищі помітно 
підсилилися міжсезонні розходження в чисельності бактеріопланктону, почали 
чітко виділялися літній максимум і весняний мінімум і розмах їхніх величин 
коливався в різні роки від 14,1 % до 93,8 % . 

З інших закономірностей, відзначених за роки дослідження 
бактеріопланктону, можна вказати на більш високі величини його чисельності в 
заростях макрофітів у порівнянні з відкритими частинами водойми, що можна 
зв'язати з більш високим вмістом у зарослевих зонах біогенних і органічних 
речовин.  

Показано, що на біохімічну активність водних мікроорганізмів впливало 
антропогенне навантаження. Ферментативна активність водної бактеріофлори – 
важливий показник інтенсивності процесів самоочищення. Каталазна 
активність води була в межах 0,12 – 0,17 мкМ H2O2/мл,  хв,  що вказує на 
наявність процесів самоочищення. 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що у середньому за 
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весь період існування водосховища середня чисельність бактеріопланктону 
збільшилася в 2 рази.  

В наш час у прибережних зонах р. Дніпро в межах м. Дніпропетровська 
вода за більшістю мікробіологічних показників може характеризуватися як 
задовільно чиста.  

Найгірші показники характеризують воду прибережної зони Самарської 
затоки, особливо – правий берег в районі м’ясокомбінату. Тут виявлені 
коліфагі, що може свідчити про присутність свіжої органіки побутових стоків. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗІ ЗГАСАЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

На сьогодні в установах, що зберігають архівну інформацію на паперових 
носіях, існує проблема знебарвлення тексту та графічних елементів (відбиток 
печатки, резолюції, підписи тощо), що містять певну інформацію. 
Неспеціалізовані папір та фарби, що застосовували у двадцятому сторіччі, не 
забезпечують довгострокове зберігання. Проблема ще й у тому, що електронна 
копія згасаючого документа (зроблена на звичайному сканері або відзнята на 
цифрову фотокамеру) є тільки копією згаслої інформації. Тому проблема 
відновлення згасаючої архівної інформації з часом буде загострюватися. 

Дана робота присвячена пошуку шляхів відновлення знебарвлених 
текстів та графічних елементів у електронній копії згасаючого документа.  

Очевидно, що робити правки на правнику (оригіналі) архівного 
документа заборонено. В багатьох випадках це неможливо зробити і на 
паперових копіях згаслих документів, наприклад, шляхом наведення олівцем чи 
авторучкою згаслих літер чи знаків через неможливість однозначного 
тлумачення тексту. Сучасний стан розвитку копіювальної техніки дозволяє 
одержувати досить точну копію згасаючого документа (як у видимому так в 
інфрачервоному діапазонах випромінювання), на якій можливе покращення 
якості тексту без можливого пошкодження оригіналу.    

При цьому виникають наступні питання: 
– погодження із замовником необхідної міри відновлення документа; 
– проведення вхідного контролювання документації на паперових носіях 

(визначення ступеня пошкоджень); 
– підготовлення документації на паперових носіях до переведення її в 

електронний вигляд; 
– вибір режиму переведення документації на паперових носіях в 

електронний вигляд за допомогою фотокамери або сканера; 
– переведення документації на паперових носіях в електронний вигляд за 

допомогою спеціалізованого устаткування; 
– доопрацювання документації (в електронному вигляді), в якому 
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відбулося знебарвлення тексту та графічних елементів, за допомогою 
спеціалізованих програмних засобів.  

 
 

Рис. 1. Згасаючий документ 
 

У результаті проведення робіт щодо аналізу можливостей та врахувавши 
проблемні питання відновлення згасаючої документації було встановлено, що 
найбільш оптимальними можуть бути такі варіанти відновлення інформації в 
електронному вигляді:  

– покращення всього цифрового зображення документа в цілому за 
допомогою стандартних інструментів програмних засобів для редагування 
цифрових зображень;  

– покращення частин текстової та графічної інформації цифрового 
зображення документа, яка не читається, за допомогою спеціалізованих 
програмних засобів для редагування та покращення цифрових зображень; 

– відновлення тексту та графічних елементів цифрового зображення 
документа за допомогою спеціалізованих програмних засобів для редагування 
цифрових зображень. 

 
 

Рис. 2. Покращення всього цифрового зображення документа 
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Рис. 3. Відновлення тексту та графічних елементів 
цифрового зображення документа 

 
Таким чином, використовуючи стандартні інструменти спеціалізованих 

програмних засобів для редагування цифрових зображень, нами була 
розроблена методика, що суттєво покращує читаність тексту та графічних 
елементів згасаючих документів (рис. 1-3). 
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ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ 

ПОСІВІВ РИСУ 
 

Застосування хімічних засобів захисту рослин від шкідливих організмів 
для виробництва якісної сільськогосподарської продукції є важливою 
екологічною проблемою, що охоплює велике коло питань, деякі з них мають 
особливе значення [1]. Рис не є винятком, і його вирощування без застосування 
пестицидів неможливо. На сьогодні асортимент пестицидів включає понад 1000 
різних класів органічних сполук і безперервно поповнюється. Властивості 
пестицидних сполук вдосконалюються у бік підвищення виробничої 
ефективності та зменшення негативної дії на біосферу [2]. Питання 
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екологічного обґрунтування застосування пестицидів при вирощуванні рису на 
Півдні України має велике значення, особливо в умовах, де рисосійні 
господарства прилягають до рекреаційних зон курортного призначення. 
Застосування пестицидів повинно бути регламентоване і застосовуватися лише 
за результатами обстежень із врахуванням економічного порогу шкодочинності 
в тих випадках, коли інші методи і засоби не знижують чисельність бур’янів, 
шкідників та хвороб до безпечного рівня [3, 4]. Оптимальний варіант системи 
хімічних заходів  планують на основі аналізу трьох параметрів: властивостей 
препаратів кількісного навантаження їх на територію та інтенсивність їх 
розкладу. Показником властивостей пестицидів є середньозважений ступінь їх 
небезпеки (Снс) який обчислюється за формулою 1: 

  

M
...Cn1m1Cн2m2m11 ++

=
СнCнс ,         (1) 

 
де, m – запланована або використана кількість одного пестициду; 
     Сн – ступінь небезпеки цього пестициду; 
     М – загальна кількість усіх пестицидів.  
Навантаження пестицидів на територію господарства вимірюють 

екотоксикологічною дозою (Дект) : 
 

 S
c M

=Дект ,            (2) 

де, Мс – сумарна сезонна витрата пестицидів, кг, л;     
      S – загальна орна площа, га. 
Потенційне забруднення сільськогосподарського ландшафту оцінюють за 

інтегральним показником (V), що враховує всі три параметри:  
 

Ізон.Снс
Дект  V
×

= ,            (3) 

 
   де  Iзон – індекс здатності земельних угідь до самоочищення. 
Індекс очищення для сухостепової зони, в даному випадку становить 0,23. 
Цей показник відображає інтенсивність деструкції пестицидів в 

залежності від ґрунтово-кліматичних умов і змінюється від 0,1 до 1 [5]. 
Потенційна небезпека (ризик) використання пестицидів зростає зі 

збільшенням V. Ризик застосування пестицидів, що використовують 
характеризує агроекотоксикологічний індекс (АЕТІ) зі значенням від 0 до 10 
таким чином:  0-1 – мало небезпечний; 1-4 – середньо небезпечний; 4-8 – 
підвищеної небезпечності; 8-10 – високо-небезпечний [5]. 

Розрахунок агроекотоксикологічного індексу (АЕТІ) проводять за 
формулою: 
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5000V)4(1
V)3V(110

++
+

=АЕТІ ,           (4) 

 
Було проведено аналіз впроваджуваних систем захисту посівів рису від 

бур’янів, хвороб та шкідників з розрахунку на площу 1000 га. Результати 
наведені в (табл. 1). 

Таблиця 1 
Аналіз ризику застосування пестицидів із впроваджуваних 

систем захисту посівів рису 
Схема 

застосування 
пестицидів 

Норма 
витрат, л, 

кг/га 

Площа 
застосування. га  Снс Дект V AETI 

Цитадель 
Імпакт К 

Аканто Плюс 
Казумін 

1,6 
1,0 
1,0 
1,5 

1000 
1000 
1000 
1000 

3,8 3,2 3,7 0,69 

Топшот 
Казумін 
Натіво 

Ріас 

3,0 
1,0 
0,25 
1,0 

1000 
1000 
1000 
1000 

3,6 3,3 3,9 0,82 

Тайваро 
Ріас 

Амістар Тріо 
Натіво 

0,02 
1,0 
1,0 
0,25 

1000 
1000 
1000 
1000 

3,6 1,4 1,7 0,07 

 
При плануванні хімічних заходів захисту рису слід підбирати асортимент 

пестицидів та їх сумарну витрату на одиницю орної площі так, щоб значення 
АЕТІ були якнайменші і не перевищували 1, тоді ризик малонебезпечний. При 
величині  АЕТІ більше одиниці контроль за фактичним вмістом пестицидів у 
продуктах урожаю та об’єктах агроекосистеми обов’язковий.   

Отже, за результатами досліджень встановлено, що впроваджувані 
системи захисту посівів рису за ступенем ризику відносяться до мало 
небезпечних, так як АЕТІ не перевищує 1.    
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

К зимнему относится период года с момента перехода средней суточной 
температуры воздуха ниже 00С к отрицательной осенью и до момента ее 
обратного перехода через 00С от отрицательного к положительной [1]. 

Зимнее содержание улично-дорожной сети (УДС) представляет собой 
комплекс мероприятий, включающий в себя [1-4, 6]: 

1. Защиту от снежных заносов; 
2. Очистку дорог от снега; 
3. Борьбу с зимней скользкостью; 
4. Защиту от лавин; 
5. Борьбу с наледью. 
Самой характерной особенностью зимнего периода является образование 

на дорожной поверхности отложений снега и льда, в результате чего 
происходит резкое изменение условий взаимодействия автомобиля с дорогой 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента сопротивления качению f 

и коэффициента сцепления φ от толщины h слоя рыхлого снега 
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Из всех перечисленных мероприятий по зимнему содержанию УДС, 
наиболее опасным точки зрения экологии является борьба с зимней скользкость 
и наледью. Следует отметить, что использование одного из эффективнейших на 
сегодняшний день химического метода борьбы с зимней скользкостью 
вызывает споры как раз по влияния на почву, грунтовые и поверхностные воды 
и биоту [7, 8]. С одной стороны, применение химических реагентов позволяет 
полностью за относительно короткий промежуток времени очистить 
поверхность дорожного полотна УДС от снега и льда, с другой стороны, все 
химические реагенты вместе с поверхностным стоком в весенний период 
попадают в водоемы, почву и негативно воздействуют на флору и 
экологическую систему [2, 8]. Однако, полный отказ от химических реагентов и 
переход к фрикционным материалам, механическим или тепловым методам 
повышают стоимость работ и увеличивают время обработки условного участка 
УДС. Проведенные статистические исследования [3, 8] также показывают, что 
применение, например, только фрикционных материалов (песок, мелкий гравий 
и т.д.) повышает количество ДТП, особенно на сильно нагруженных 
магистралях с высокой интенсивностью движения. 

Одним из существующих выходов является [3, 8] переход на химические 
реагенты на основе органических солей, которые довольно быстро 
перерабатываются почвенными микроорганизмами (табл. 1). 

Таблица 1  
Номенклатура современных противогололедных реагентов 

Название групп 
 хлоридная ацетатная нитратная спирто- и 

гликоль-
содержащие 

аммонийная формиатная 

Основа 
реагентов 

хлорид 
натрия, 
кальция, 
магния 

ацетат 
калия, 
аммония, 
натрия 

нитраты 
кальция, 
магния, 
мочевина 

метанол, 
этанол, 
этиленгликоль 

аммонийная 
мочевина 

формиат 
натрия, 
формиат 
калия 

Примеры 
соединений 

ХКМ, 
ХММ, 
ХКНМ 

«Нордикс» 
(СН3СООК) 
– жидкий, 
Са/Mg 
(СН3СОО)2 

НКММ  CH3OH, 
CH3CH2OH, 
CH2OHCH2OH 

NH2CONH2 HCOONa, 
HCOOK 

 
Второй выход – это правильная организация ливневой канализации вдоль 

улиц УДС городов, однако данный метод можно назвать только 
перспективным, так как в большинстве городов России отсутствует ливневая 
канализация, и ее строительство требует крупных капиталовложений.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОЮ 
 

Щорічно зростаючі енергетичні потреби людства та промисловості 
невпинно призводять до зростання обсягів видобутку нафти, тому питання 
впливу розробки нафтових родовищ і нафтохімічного виробництва на 
екологічний стан довкілля є досить актуальним як для світу в цілому, так і для 
України зокрема, оскільки вона посідає четверте місце в Європі за запасами 
нафти й газу після Норвегії, Великобританії та Нідерландів [1]. Відомо, що 
окремі нафтовидобувні території за станом навколишнього середовища 
наближаються до загрозливих градацій екологічної небезпеки. У зв’язку з цим 
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питання еколого-токсикологічної оцінки агроландшафтів у місцях локального 
забруднення ґрунтів нафтопродуктами залишається вкрай актуальним, зокрема 
для орних земель Полтавщини, частина яких знаходиться в межах 
Решетняківського нафтогазового родовища та піддається значному 
техногенному навантаженню [2, 3]. 

У роботі досліджена динаміка відсотку схожості насіння, зміна 
анатомоморфологічних показників пшениці ярої під дією нафтового 
забруднення. 

Проведені експерименти та морфометричні дані дали змогу виявити в 
умовах модельованого нафтового забруднення ґрунту (5, 10, 20, 30, 40, 
50 мл/кг) три основні ефекти впливу на проростання та ранній розвиток рослин 
пшениці ярої: 

1. Показано, що стимулюючий ефект нафтового забруднення на рівні 
≤5 мл/кг ґрунту проявляється в активації проростання насіння та розвитку 
вегетативних органів проростків пшениці ярої, інтенсифікації анаболічних 
процесів у тканинах листової пластинки, що морфологічно визначається 
збільшенням кількості провідних структурно-волокнистих пучків, проліферації 
та гіпертрофії клітин епідерми й хлоренхіми, суттєвим підвищенням вмісту в 
хлоренхімі фотосинтезуючих органел – зерен хлорофілу, а також активним 
накопиченням фітомаси проростків пшениці ярої. 2. Доведено, що нафтове 
забруднення ґрунту, яке не перевищує 20 мл/кг, суттєво не впливає на 
проростання насіння і ранній розвиток рослин пшениці ярої. Параметри 
структурної організації проростків у межах похибки вимірів наближені до 
норми. Це свідчить про резистентність рослин та їх адаптацію до дії даних 
концентрацій нафти у ґрунті. 3. За умови нафтового забруднення ґрунту, яке 
перевищує 20 мл/кг, виявляються перші морфологічні ознаки пригнічення 
проростання насіння й уповільнення росту проростків. Проявляються ознаки 
зменшення кількості та асиметрія розташування провідних структурно-
волокнистих пучків у листковій пластинці, поява локальних ділянок деструкції 
та лізису хлоренхіми. Проліферативна активність епідерми, хлоренхіми та вміст 
зерен хлорофілу у хлоренхімоцитах листкової пластинки суттєво зменшуються 
відносно норми, що вказує на морфологічні ознаки деадаптації рослин до дії 
нафтового забруднення й дає підстави стверджувати, що максимально 
допустимий поріг фітотоксичності нафтозабрудненого ґрунту для тест-рослини 
пшениці ярої дорівнює 15 мл/кг. Причинами фітотоксичності 
нафтозабруднених ґрунтів (30–50 мл/кг) є поєднана дія таких негативних 
агроекологічних фізико-хімічних факторів: накопичення ароматичних 
вуглеводнів-токсикантів нафти у корінцях і проростках, збільшення 
гідрофобних властивостей забрудненого ґрунту, утворення нафтової плівки. 

На основі результатів проведених експериментів, удосконалено науково-
методичні засади та розроблено нові способи фітотестування забруднення 
ґрунтів нафтопродуктами за використання макро- і мікроморфометричних 
характеристик окремих органів рослин, удосконалено систему екологічного 
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нормування за використання показника «фітотоксичність». 
 

Література 
1. Мотузова, В. Г. Международная научная конференция «Современные 

проблемы загрязнения почв» [Текст]/ В. Г. Мотузова // Почвоведение. − 2005. − 
№5. − С. 634−637. 

2. Писаренко, П. В. Оцінка екологічного стану сільськогосподарських 
угідь Полтавської області [Текст]/ П. В. Писаренко, О. О. Ласло // Вісник 
Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – №2 – С. 23−25. 

3. Макаренко, Н. А. Екологічна експертиза технологій вирощування 
пшениці озимої за показниками фітосанітарного стану посівів [Текст] / 
Н.А. Макаренко, О. В. Тогачинська, В. І. Бондар // Агроекологічний журнал. – 
2009. –  Спец. вип. – С. 307-311. 
 
 

 
 
 

Зубенко Ольга 
к.б.н., старший викладач  

Компанієць Юлія 
викладач  

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 
м. Черкаси 

 
СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ 

 
Насправді, органічне землеробство в Україні має давню і славну історію. 

Саме завдяки багатовіковим традиціям його ведення ми маємо найбільші площі 
родючих чорноземів, славу «житниці Європи». Органічні продукти харчування 
– це, як завжди, забуте старе, тільки з додаванням сучасних методів контролю. 
Такі продукти вирощували наші прадіди, таке сільське господарство колись 
було нормою і вважалось традиційним, однак з плином часу пріоритети 
змінилися. Однак сьогодні саме цей вид господарювання здобуває все більше і 
більше прихильників у світі, має чудові перспективи для впровадження і в 
Україні [4]. 

Безумовно впровадження органічного сільського господарства в практику 
діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників має стати 
пріоритетним напрямком розвитку. Території, придатні для виробництва 
екологічно чистих продуктів харчування, мають розвиватись в напрямку 
інтеграції в світовий економічний простір. Але одночасно з цим кожне 
господарство має визначити за основну мету впровадження органічних методів 
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господарювання, зокрема органічного землеробства [1]. Це стосується всієї 
території України, зокрема й земель непридатних або обмежено придатних для 
виробництва екологічно чистої продукції. Підготовчі заходи в період конверсії 
нададуть можливість відновити агроекосистему, покращити економічний, 
соціальний та екологічний стан в Україні, сприятимуть поліпшенню якості та 
безпечності харчування населення, а в перспективі забезпечать відновлення 
екологічної чистоти українських земель [4]. 

Передумови, що складаються для органічного землеробства в Україні, 
напрочуд вдалі. За останні 15 років у господарствах мало використовували 
мінеральні добрива, пестициди. Наявність значних площ, родючих ґрунтів, 
достатня кількість товаровиробників, готових виробляти органічну 
сільгосппродукцію, формує потенціал для такого виробництва. За даними 
IFOAM в Україні налічується близько 270 тис. га земель, на яких вирощується 
саме органічна продукція. Із них українським сертифікаційним органом ТОВ 
«Органік Стандарт» сертифіковано 56 837 га, у тому числі проінспектовано 
площ членів асоціації – 15 796,02 гектарів [2]. 

Перехід від звичайного до органічного виробництва триває 2–3 роки. За 
цей час фермер потроху освоює технології вирощування екологічно чистих 
продуктів. Він не застосовує пестициди, хімічні препарати для боротьби зі 
шкідниками, але при цьому продукція ще не вважається органічно чистою. 
Лише через два-три роки ґрунт очищується і продукція, вирощена на ньому, 
стає органічною. Звісно, необхідні аналізи робляться як перед вирощуванням 
продукції, так і коли її вже зібрано. До речі, насіння для посадки має бути 
також органічним. Якщо фермер займається органічним тваринництвом, то 
своїх корів, свиней чи курей він має годувати органічно чистим кормом. 

На загальний вміст гумусу впливають суттєво системи землеробства. 
Застосування у промисловому землеробстві 300 кг NPK діючої речовини на 
гектар призводить до істотно гумусонакопичення, але і призводить до 
погіршання якості гумусу. При біологічному землеробстві процеси 
мінералізації органічних субстанцій протікають гіпертрофовано активно, що 
без надходження додаткових джерел енергії у вигляді мінеральних добрив 
призводить до фульватизації гумусу. В цілому, гумусний стан ґрунту при 
біологічному землеробстві більш стабільний, ніж за промислового [3]. 

За моделі екологічного землеробства пріоритетом слугують органічні 
добрива з екологічно допустимими нормами мінеральних добрив і засобів 
захисту від шкідливих організмів – відповідним внесенням 24 т і 150 кг 
(N46P49K55) і комплексних біологічних препаратів. Ресурсним наповненням 
моделі біологічного землеробства обрані органічні добрива 24 т/га з повним 
вилученням мінеральних та оброблення насіння комплексним препаратом. Цей 
препарат є комплексом специфічних для окремих культур сівозміни складових і 
мікроорганізмів.  

Аналіз даних щодо урожайності сільськогосподарських культур показав, 
що відмова в біологічному землеробстві від мінеральних добрив, навіть за 
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умови введення в структуру сівозміни бобових, використання побічної 
сільськогосподарської продукції і сидератів, зумовлює істотні втрати врожаїв. 
У той же час, співставлення даних, отриманих на варіантах з промисловою й 
екологічною системами землеробства, свідчить про те, що за рівнем врожаїв з 
більшості вирощуваних культур екологічна система істотно не поступається 
промисловій. Слід зазначити, що погіршення у багатьох країнах світу 
екологічної ситуації, посилення процесів деградації ґрунтів, проблема з 
виробництвом безпечних для здоров’я людини продуктів харчування 
зумовлюють потребу зміни сучасної стратегії землеробства. 
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ПІДТОПЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У ВОЛИНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

 
На сьогоднішній день за даними Державної служби геології та надр 

Мінекоприроди України на території країни відбувається збереження 
негативної тенденції щодо продовження розвитку процесів підтоплення. 
Найнесприятливіші умови з підтоплення склалися переважно у центральних і 
північних областях України. До регіонів, які найбільше страждають від 
підтоплення і затоплення територій, населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь на значній її частині станом на 2009 рік належать 
насамперед Волинська область [1]. 

Площа заболочених та перезволожених земель становить 845 тис. га, а це 
42 відсотки території області. Повеневими водами річок, талими і дощовими 
водами постійно підтоплюються садиби в більшості населених пунктів у 
північній частині області [2-3]. 

За характерними причинними ознаками підтоплення пов’язане з 
природнім перезволоженням та проходженням повеней і паводків. Ситуація 
щодо затоплення та підтоплення земель викликана зміною гідрологічного 
режиму річок, що обумовлена значним збільшенням протяжності часу стояння 
повеневої води на заплаві. 

Основною причиною такого стану є деградація русел річок, що полягає в 
їх недостатній пропускній здатності річкових русел та заплав, стан яких 
постійно погіршується через замулення та заростання рослинністю. Більша 
частина заплав річок Прип’ять, Стохід, Турія та Вижівка віднесені до 
заповідних територій загальнодержавного і місцевого значення. Саме тому 
господарська діяльність тут обмежена, через що зменшується пропускна 
здатність і підвищуються рівні проходження повеневих і паводкових вод [3]. 

Найбільше від повеней страждають північні райони Волині, що належать 
до басейнів рік Прип'ять, Турія, Стохід, та частково річки Стир. Складність 
водостоку в період повеней пов'язана також з високими рівнями ґрунтових вод 
та заболоченістю басейнів річок. 

Найбільш незахищеними від цього стихійного лиха є села , що 
знаходяться на берегах річок. Для вирішення цієї важливої проблеми, слід 
вжити необхідних заходів. Адже підтопленню піддаються великі площі орних 
земель та сільськогосподарських угідь. Це спричиняє зменшенню кількості 
урожаю. Також є загроза виникнення людських жертв, хвороб та забруднення 
екосистеми. Для недопущення чи мінімізації втрат від паводків, слід розпочати 
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широкомасштабне будівництво гідротехнічних споруд (дамб, каналів, насосних 
станцій, насипів), а також забезпечити населення небезпечних районів 
необхідними засобами для укріплення власних будівель та споруд (доріг, 
мостів, залізничних колій та ін.). 

Здійснення комплексу заходів з ліквідації наслідків підтоплення дасть 
змогу створити екологічно безпечні умови життя і господарської діяльності та 
знизити соціальну напруженість серед населення, що проживає на підтоплених 
територіях, нормалізувати гідрогеологічну ситуацію, зменшивши при цьому 
соціально-економічні та екологічні збитки, та забезпечити запобігання та 
зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій. 

Таким чином, аби уникнути підтоплень, необхідним є відновлення роботи 
існуючих гідротехнічних споруд та будівництво нових гідротехнічних споруд, 
поглиблення і розчищення русел річок, збільшення лісистості та площ 
заповідних територій, укріплення берегів і регулювання місцевих річок, а також 
регулярне очищення меліоративних каналів в області, що дасть можливість 
захистити від шкідливої дії води населені пункти, значні площі 
сільськогосподарських угідь і лісових масивів. 
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РОЛЬ І ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ 

ЕКОЦЕНТРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ 
 

Глобальна екологічна криза змушує людство істотно скорегувати своє 
відношення до природи. Від рівня екологічної культури залежить питання 
виживання цивілізації. Виховання відповідальності, самоконтролю, уміння 
передбачати наслідки своїх дій в природному середовищі є важливими 
завданнями сьогодення [1]. Металургія є потужним джерелом антропогенного 
забруднення довкілля. Тому вкрай актуальною є задача екологізації системи 
освіти і виховання майбутніх фахівців і керівників металургійних  виробництв, 
від яких багато в чому залежить рішення екологічних проблем країни. 

Формування в суспільстві відповідального відношення до стану довкілля 
залежить від створення і реалізації  системи безперервної екологічної освіти 
(СБЕО), тобто процесу навчання, виховання і розвитку людини упродовж усього 
життя [2]. Це дозволить сформувати адекватні екологічні представлення, систему 
умінь і навичок взаємодії з природою. СБЕО повинна спиратися на наступні 
принципи: 

- принцип гуманізації, спрямований на розвиток екологічно культурної 
людини з творчим відношенням до природи, до людей і до себе. Це передбачає 
навчання, виховання і розвиток студента відповідно до його інтересів і 
здібностей; 

- принцип конструктивності, об'єднання зусиль, координації усіх 
зацікавлених суб'єктів СБЕО; 

- принцип зворотного зв'язку між усіма ділянками СБЕО; 
- принцип прогнозування, який передбачає визначення тенденцій і 

перспектив розвитку СБЕО; 
- принцип гнучкості, варіативності і диференціації змісту екологічної освіти 

з урахуванням специфіки умов, регіону, природних ресурсів, особливостей 
конкретного учбового закладу; 

- принцип екологізації, що реалізовується шляхом формування 
"екологічного мислення" у студентів; 

- принцип безперервності і спадкоємності, що реалізовується системно-
цілісним впорядкуванням учбового матеріалу, його логічною послідовністю на 
усіх східцях навчання; 

- принцип культурологічності: знання з екології повинні сприяти 
формуванню загальної культури студентів, гармонійного відношення до природи, 
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суспільства; 
- принцип інтегративності відображає процес перетворення екології на 

міждисциплінарну науку, її зв'язок з соціальними і природними науками;  
- принцип взаємозв'язку різних рівнів розуміння екологічних проблем, який 

сприяє глибшому розумінню цих проблем, дозволяє екстраполювати це розуміння 
на місцеві умови і природоохоронну діяльність; 

- принцип єдності пізнання, переживання, дії. Окрім екологічних знань 
фахівці повинні мати практичні навички, уміння в області охорони природи, 
здатність до прогнозування наслідків господарської діяльності, почуття 
відповідальності за довкілля, оскільки в основі усіх екологічних проблем, 
передусім, лежить відсутність екологічно орієнтованого світогляду; 

- принцип розвитку творчого, аналітичного, критичного мислення, оскільки 
це істотно розширює можливості рішення існуючих екологічних проблем і 
відвертання їх виникнення в майбутньому; 

- принцип практичної спрямованості передбачає отримання студентами 
досвіду природоохоронної діяльності шляхом експериментальних досліджень, 
моделювань екологічних процесів, практичної діяльності з захисту, охорони і 
відновлення довкілля;  

- принцип інтерактивності, тобто впровадження в СБЕО інтерактивних 
технологій, орієнтованих на підвищення особистої відповідальності і 
самостійності, сприяючих розкриттю творчого потенціалу студента як особі.  

Кінцевою метою СБЕО є формування у студентів екоцентричного типу 
мислення, відповідальності за збереження довкілля, інтересу до екологічних 
проблем; отримання знань, умінь, навичок, що необхідні для їх виявлення, 
дослідження і рішення; розуміння цінності життя в усіх її проявах; отримання 
практичного досвіду діяльності по поліпшенню стану довкілля. Це сприятиме 
формуванню суспільно-екологічного світогляду, зростанню рівня культури 
суспільства і моральних якостей його громадян. 

Таким чином, екологічна освіта повинна стати невід'ємною частиною 
підготовки майбутніх фахівців і пріоритетним напрямом державної стратегії 
стійкого розвитку. Вона є безперервним процесом навчання, виховання і розвитку 
особистості, спрямованим на формування системи наукових і практичних знань і 
умінь, ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності. Використання в освітній 
практиці  базових принципів гуманізації, науковості, інтеграції, безперервності, 
систематичності, взаємозв'язку у розкритті глобальних, регіональних і локальних 
аспектів екології та ін. дозволить суттєво підвищити якість екологічної освіти 
студентів, сформувати у них екоцентричний тип мислення і почуття 
відповідальності за збереження довкілля. 
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ВАРІАНТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ВОДОСХОВИЩА САСИК 

 
Сасик є унікальним водосховищем, що розташоване біля Кілійської 

дельти Дунаю на півдні України. Воно створено на базі солоноватоводного 
Причорноморського озера-лиману й на сьогодні функціонує як накопичувач 
дунайської води. 

Перетворення водойми розпочалось будівництвом каналу Дунай-Сасик в 
1978 році, а вже на початку 1980-х років Сасик було відокремлено від моря 
дамбою та перетворено на водосховище в складі Дунай-Дністровської 
зрошувальної системи. Планувалося опріснення та використання води з цієї 
водойми для іригації. В подальшому водосховище мало стати частиною траси 
водогосподарського комплексу Дунай-Дніпро.  

До відокремлення від моря одним з основних чинників функціонування 
екосистеми Сасика було надходження морської води через періодично 
виникаючі в піщаному пересипі прорани та прорви. Водойма була прикладом 
існування великомасштабної динамічної природної малопроточної системи із 
достатньо широким діапазоном солоності води. Остання змінювалася від 5-
10 ‰ в північній частині до 50-70 ‰ у південній. Біотична частина екосистеми 
озера-лиману була пристосована до таких умов – більш прісноводні організми 
мешкали вздовж північних та західних берегів, морські – біля пересипу. 

Після відокремлення з лиману декілька разів повністю викачувалась вода, 
а по каналу почала надходити дунайська вода. Внаслідок цього мінералізація 
води у водосховищі суттєво зменшилася, але не до очікуваного рівня 
(1,0 г/дм3). В 1983-1984 роках вона складала 1,2-1,5 г/дм3, в 2014-2015-х 
коливалася в межах 0,3-2,7 г/дм3. В різні сезони діапазон коливання 
мінералізації по акваторії водойми становив 0,7-1,21 г/дм3. Це обумовлювало 
значну «мозаїчність» гідробіологічних показників у водоймі. 

На сьогодні стан водосховища Сасик є екологічною та соціальною 
проблемою регіону. Водосховище швидко заростає, замулюється та  підмиває 
береги. В донних відкладах та біоті акумулюються забруднювальні речовини, 
що надходять з дунайською водою. Значно знизилася рибопродуктивність, з 
2009 року через неврегульоване питання подальшого існування в ньому не 
проводиться штучне зариблення. Це все провокує соціально-економічну 
напругу в регіоні, пов’язану з непридатністю використання водойми наразі в 
більшості галузей господарства.  

Питання про перспективи подальшого існування Сасика неодноразово 
обговорювалося в наукових, державних та громадських колах, але остаточне 
вирішення проблеми постійно відкладається. Наприкінці 2015 року Одеська 
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обласна рада прийняла рішення «Про відновлення екосистеми морського 
лиману Сасик та реабілітацію прилеглих територій», яким визначила 
необхідність будівництва каналу Сасик-Чорне море. Але залишається 
незрозумілим, як при цьому буде працювати канал Дунай-Сасик, на якому 
розташований водозабір с. Приморське Кілійського району (на сьогодні 
мінералізація води в каналі біля створу водозабору складає 0,3 г/дм3). 

Для того, щоб вирішити проблему Сасика, необхідно перш за все 
визначитися з пріоритетністю сфер його використання. Це можуть бути 
розвиток рибного господарства, транспортного комплексу, рекреаційно-
туристичної або природоохоронної галузей і таке інше. Існують наступні 
варіанти подальшої долі Сасика: 

- залишити його в сучасному стані, регулюючи водообмін (найбільш 
перспективний варіант для розвитку рибного господарства);  

- перекрити канал Дунай-Сасик та частково зруйнувати дамбу, 
дозволяючи морю періодично створювати прорани (максимально наближено до 
природнього стану водойми); 

- перекрити канал Дунай-Сасик і створити  з’єднувальні канали, що 
будуть відкриватися лише навесні та восени, - для забезпечення заходу 
мігруючих морських риб [1]; 

- створити відкриту водойму, з’єднавши з морем глибоким та широким 
постійно діючим каналом; 

- відокремити та поглибити південну частину водойми для створення 
аванпорту, який може входити до складу судового ходу Дунай-Чорне море [2]. 

Кожен з варіантів є більш прийнятним для певної сфери господарства і 
може стати поштовхом для активізації економічного життя регіону. Кожен з 
них потребує суттєвих фінансових затрат. Варто також зазначити, що в будь-
якому випадку повної реабілітації водойми не відбудеться. Щоб визначити 
можливі екологічні наслідки необхідно проаналізувати історію інших схожих 
реалізованих проектів. Такими, наприклад, є відновлення системи озер Разим-
Синоє в Румунії, перекриття затоки Зейдер Зее та створення озера Ейсселмеер в 
Нідерландах, опріснення морських заток в Японії.  
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СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ 

 
Все живе на нашій планеті піддається одночасній шкідливій дії хімічних, 

фізичних і біологічних факторів. Джерелом хімічного забруднення є понад два 
мільйони хімічних сполук, більшість з яких вважаються нешкідливими. 
Хибність даного ствердження доводиться багатьма дослідами, які показують, 
що ці сполуки часто діють не безпосередньо на організм, а на його потомство 
шляхом скорочення чисельності виду, або повним його знищенням [3].  

До найбільш отруйних забруднювачів навколишнього природного 
середовища належать сполуки свинцю та фенолу. Фенол потрапляє в організм 
людини і тварини переважно із питною водою. В дослідах підтвердилися 
реактивні зміни під дією фенолу в клітинах кровотворної, хрящової та кісткової 
тканин. На сьогодні з усією очевидністю доведено, що із забрудненим 
навколишнім середовищем пов'язано близько 70 % усіх випадків захворювань, 
близько 60 % випадків неправильного фізичного розвитку дітей [4]. 

Практично всі сучасні міста перенаселені і є головним джерелом 
забруднення атмосфери. Це призводить до зростання хронічних бронхітів, 
хвороб легенів, інших респіраторних, ракових і серцевих захворювань.  

Такі забруднювачі атмосферного повітря, як оксиди сірки, азоту, 
різноманітні органічні речовини, що подразнюють слизову оболонку, є 
причиною виникнення великої кількості запальних захворювань очей, органів 
дихання. Почастішали випадки бронхіальної астми. Багато хімічних речовин, 
які забруднюють атмосферне повітря і мають канцерогенні та мутагенні 
властивості, призвели до збільшення кількості випадків злоякісних 
захворювань, насамперед органів дихання, спонтанних абортів, перинатальної 
смерті плода, аномалій вагітності, безпліддя, мертвонароджуваності тощо. Слід 
відзначити, що серед населення, яке проживає в умовах забрудненої атмосфери 
міст, частіше зустрічається несприятливий перебіг вагітності та пологів [1]. 

Високі концентрації широкого спектру токсикантів призводять до 
високих рівнів захворюваності серед населення: у містах, де розташовані 
підприємства металургійної промисловості, на 100 тисяч населення серед 
чоловіків – 96,1, а серед жінок – 12,7 випадків раку легень; у містах, де 
знаходяться машинобудівні підприємства, випадків раку легень серед чоловіків 
54-58, серед жінок 6,2-7,9 випадків на 100 тисяч населення; у містах з 
підприємствами кольорової металургії виявлено порушення репродуктивної 
функції, наявні токсикози, спонтанні аборти, вроджені дефекти розвитку, а 
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кількість мертвонароджених в 2-2,5 рази більша, ніж в контрольному місті 
(Сімферополь - 0,38 %). Дані свідчать про те, що випадки мертвонародження в 
Запоріжжі становлять 0,88 %, в Маріуполі (чорна металургія) - 1,17% [5].  

Україна дуже неоднорідна за рівнем екологічного розвитку, ступенем 
урбанізації, способом життя, рівнем медичної допомоги, віко-статевим складом 
тощо. Умовно територію України можна розділити на 5 медико-демографічних 
регіонів: північно-східний, південний, південно-східний, центральний, 
західний. За останнє десятиріччя рівень захворюваності в Україні зріс на 21,5 % 
і становить 1100,0 на 1000 населення. Регіональний аналіз захворюваності 
свідчить про те, що найвищий її рівень спостерігається у південно-східному 
регіоні, особливо показовими тут є такі захворювання: новоутворення, хвороби 
органів дихання, психічні .захворювання, вроджені аномалії. У південному 
регіоні на першому місці стоять хвороби органів дихання, нервової системи і 
органів чуття, порушення кровообігу. У структурі смертності в північно-
східному регіоні основне місце посідають судинні ураження мозку, 
новоутворення, травми, отруєння та нещасні випадки. А населення 
центрального регіону найчастіше хворіє на новоутворення, хвороби крові та 
кровотворних органів, ендокринні захворювання тощо. Для західного регіону 
характерний високий рівень захворюваності органів дихання, травлення, 
кровообігу, нервової системи та органів чуття тощо [2].  

Значною мірою забрудненню довкілля сприяє хімізація сільського 
господарства. Останнім часом з'явилося багато доказів зв'язку між 
використанням хімікатів у сільському господарстві та раковими 
захворюваннями. Найбільший процент випадків отруєння викликається 
фосфорорганічними сполуками. 

Таким чином, аналіз здоров'я людей виявляє повну їх залежність від 
напрямку господарського розвитку та екологічного стану довкілля. Але є 
шляхи подолання цієї екологічної кризи. Це, насамперед, підвищення рівня 
екологічних знань у населення, зміни діючих промислових технологій з 
використанням екологічно чистого палива та безвідходних технологій. 
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ВПЛИВ ІОНІВ СВИНЦЮ І КАДМІЮ НА КАТІОННО-ОБМІННУ 

ЗДАТНІСТЬ ТА ПОВЕРХНЕВИЙ ЗАРЯД КОРЕНІВ ЯЧМЕНЮ 
 

Найчастіше рослини поглинають кадмій і свинець прямо пропорційно до 
їх кількості в середовищі. Будь-які стресові умови в клітині рослини 
спричиняють низку різних біохімічних процесів, які невластиві їй за 
нормальних умов. З фізико-хімічного погляду такі величини, як катіонно-
обмінна здатність, поверхневий заряд і площа поверхні коренів, є одними з 
основних показників, які визначають сорбційні і транспортні можливості 
коренів рослини. Кислотність ґрунту в межах  pH 4,5 – 5,5 вважається одним з 
основних чинників, що підвищує здатність рослин до поглинання певного 
важкого металу з ґрунту [1, 2, 4]. 

Метою дослідження було вивчення впливу різних значень водневого 
потенціалу і вибраних концентрацій кадмію і свинцю на криві 
потенціометричного титрування, на основі яких встановлено катіонно-обмінну 
здатність коренів і залежність поверхневого заряду коренів від pH.  

Для дослідження використано корені ячменю ярого. Ріст рослин 
відбувався в культурах водних з чітко контрольованим їх складом  і pH 7. Коли 
рослини досягли початку фази кущення, до культури водної додавали кадмій в 
концентрації 30 мг/дм3  розчину у вигляді CdCl2  і свинець в концентрації 320 
мг/дм3 розчину у вигляді Pb(NO3)2. Одночасно в частині посудин  pH розчину 
знижено до 4,5. Час інкубування в умовах стресу становив 10 днів.  

Присутність іонів кадмію в культурі водній вплинула на зміни кривих 
залежності поверхневого заряду від pH. Для коренів досліджуваного сорту 
ячменю повний поверхневий заряд знижується під впливом іонів кадмію 
(значення поверхневого заряду (Q) на контролі становить  –  0,595 ммоль/г, а на 
варіанті досліду, де до культури водної було додано кадмій  –  0,464 ммоль/г). 
Проте не відмічено істотних різниць між зарядом коренів, що росли (10 днів) 
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при pH 7+Cd2+ і pH 4,5+Cd2+. 
Застосовуваний у досліді кадмій у формі CdCl2 є формою легкообмінною, 

а отже, й поглинається коренями пропорційно до його концентрації в розчині. 
Саме це може бути причиною недостатнього впливу кислотності культури 
водної на хід кривих титрування, а далі й на такі величини (які були вилічені з 
цих кривих), як заряд поверхні, катіонообмінна здатність коренів ячменю [4, 5]. 

Зниження катіонообмінної здатності  (з 0,437 мМ/г – на контролі до 
0,334 мМ/г – на варіанті досліду pH7+ Cd+2) найшвидше може бути результатом 
блокування негативного заряду груп –COO- через іони кадмію. 

Із 60-х рр. XXст. вважається, що основними чинниками, які відповідають 
за катіонно-обмінну здатність коренів, є карбоксильні групи. Від’ємний заряд 
поверхні коренів утворюється в результаті дисоціації цих груп [3, 5].  

Додавання до культури водної іони свинцю спричинило підвищення 
таких показників, як загальний поверхневий заряд (з 0, 871 мМ/г – на контролі, 
до 0,912 мМ/г – на варіанті досліду pH7+Pb2+) і катіонно-обмінна здатність 
коренів (з 0,546 мM /г – на контролі, до 0,594 мM /г – на  варіанті досліду 
pH7+Pb2+). Не виявлено істотних різниць між досліджуваними показниками для 
коренів, які росли при pH 7+Pb2+ і pH 4,5+Pb2+. 

Підвищення катіонно-обмінної здатності в присутності іонів свинцю є 
наслідком мінливості поверхневого заряду досліджуваних коренів ячменю.  

Токсичні концентрації свинцю спричиняють порушення процесу 
фотосинтезу, поділу клітини і процесу водообміну в рослині. Свинець також 
може потрапляти всередину клітини і фіксуватись у вакуолі. Ці зміни у свою 
чергу стають причиною зміни показників, які досліджувались, −  загальний 
поверхневий заряд, катіонно-обмінна здатність коренів. Крім того, така зміна 
загального поверхневого заряду в присутності іонів свинцю може спричинятись  
екстрагуванням пектину і (або) осідання свинцю в кристалічній формі на 
мембранах клітин [1, 2, 5].  
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АДАПТАЦІЯ РОСЛИН РОДИНИ ДЕРЕНОВИХ В УМОВАХ УРБОСРЕДИ 

 
Чотири роки підряд проводжу дослідження на підшефної мені 

експозиційній ділянці „Декоративні Деренові”. Вивчаю пристосування 
(адаптації) рослин цієї родини до несприятливих факторів середовища. Усі 
рослини родини Деренових потребують достатньо родючих ґрунтів. Однак 
ґрунти на ділянці насипні, бідні зольними елементами, тому рослини 
посаджено мною в заздалегідь підготований родючий ґрунт. Але цього 
недостатньо, тому кожен рік підживлюю рослини органікою – компостом, який 
підготовляю за методом анаеробного компостування та рано весною вношу 
золу. Вітровий фактор не впливає на розвиток рослині, бо кизили мають дуже 
міцну деревину, стійку до вітрів, у свидин та циноксилонів гнучка деревина, 
яка також стійка до вітру. Під час посухи рослини зменшують розмір листових 
пластинок. Недостача світла по-різному впливає на розвиток рослин, так для 
сортів свидин світло необхідне, однак вони зберігають декоративність і в 
півтіні, в тіні витягаються, втрачають декоративність та можуть загинути. 
Недостача освітлення у сортових свидин проявляється в повороті крони в бік 
освітлення. Кизили нормально розвиваються на світлі та в півтіні, в тіні не 
гинуть, проте плодоносять погано. В затінку крона у більшості рослин 
розвивається однобоко. Надлишок світла змушує повертати листову пластину 
ребром до сонячного освітлення, щоб зменшити інсоляцію. Для підвищення 
стійкості до впливу коренегризучих комах (хрущів та дротянок), які небезпечні 
насамперед для молодих рослин, потрібно зміцнення імунної системи рослин та 
нарощування кореневої маси. Для цього проводжу щорічні підживлення макро- 
та мікроелементами, внесення препаратів та речовин, що відлякують хрущів та 
дротянок. Біопрепарат «Ініціатор» не тільки відлякує шкідників, але й сприяє 
нарощуванню кореневої маси рослин. Імаго та личинки хруща не їдять 
органіку, що розкладається, тому мульчування дубовим листям, скошеною 
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травою, тирсою не приваблює жука. Не застосовую хімічних препаратів, 
використовую тільки біологічні методи захисту рослин. Агрономічні заходи 
проводжу за принципами органічного землеробства. З віком рослини стають 
менш вразливими перед несприятливими факторами середовища, менше 
страждають від шкідників. Тому всі заходи по захисту рослин стосуються в 
першу чергу молодих рослин.   

Лімітуючим (екстремальним) фактором для свидин, кизилів та 
циноксилонів в умовах Києва є недостача вологи. В спеку та посуху проводжу 
підкореневий полив з обов’язковим мульчуванням. Під час поливу для 
затримання та збереження вологи в ґрунті під корені раз на сезон вношу 
препарат «Гідрогель». Для нарощування кореневої системи застосовую гумат 
калію, БАДи (розчин «Вермісилу»). В спеку рослини мульчую мульчею зі 
світло відбивними властивостями (скошеною травою, тирсою, дубовим 
листям), тому що темна мульча в спеку сильно перегріває ґрунт. Мульчування 
зберігає кореневу систему від пересушування під час спеки та посухи, зберігає 
від вивітрювання, антропогенного впливу, пригнічує розвиток бур’янів. 

Лімітуючими факторами для теплолюбних рослин: свидини паросткової 
’Flaviramea’, цинокселона японського, форм кизила лікарського, кизила 
сидячого та свидини коротконогої є сильні морози з відсутністю снігового 
покриву. Через вимерзання верхівкової бруньки чи центрального пагона, 
активізується ріст великої кількості бічних бруньок, рослина починає 
кущитися. Це характерно для циноксилонів, які набувають форму куща, їх ріст 
сповільнюється. Для підвищення стійкості до морозів, різких перепадів 
температур в зимовий час, пізніх весняних заморозків мною розроблено 
комплекс агротехнічних заходів, що включає своєчасне визрівання пагонів. 
Своєчасне визрівання пагонів до початку падолисту дозволяє рослинам без 
пошкоджень переносити суворі зими. У рослин з не визрілою деревиною ріст 
пагонів продовжується до заморозків, такі рослини можуть підмерзнути взимку 
чи навіть вимерзнути. Особливо вразлива у них коренева система. Циноксилон 
японський, свидина коротконога, кизил сидячий та форми кизила лікарського – 
теплолюбні рослини, що потребують укриття кореневої системи в зимовий час. 
В 2015 році дослідження проводилися з метою підвищення стійкості рослин під 
впливом високих температур, спеки та посухи. Особливо ефективне внесення 
біопрепаратів, які дозволяють нарощувати кореневу масу рослин та укріпляти 
листову пластинку. Добрі результати дають нові біопрепарати: „Екоберін” – 
препарат для збільшення жорсткості листової пластинки; „Ріверм”, гумат калію 
та „Вермісол” – препарати для нарощування кореневої системи рослин;  
„Гідрогель” – препарат для затримання вологи в ґрунті. Застосування вказаних 
препаратів, внесення натуральних добрив та сидератів, відмова від мінеральних 
добрив, мульчування з весни до осені пристовбурних кіл навколо кущів та 
підкореневий полив в вечірній час дозволили навіть в посуху зменшити полив 
рослин, а деякі з декоративних рослин родини Деренових не поливати взагалі 
жодного разу за весь сезон: вони отримували тільки атмосферну вологу. Також 
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проводжу дослідження адаптаційних можливостей деревних рослин - 
інтродуцентів та місцевих видів рослин в умовах сучасного мегаполіса. 
Аналізую стан рослин родини Деренових, їх стійкість до антропогенних 
навантажень, стійкість та зміну рослин під впливом несприятливих факторів 
навколишнього середовища. Вивчаються оптимальні умови розвитку рослин, 
відношення різних видів рослин до освітленості, до посухи, до спеки, до 
морозів, до пізніх весняних заморозків, до впливу шкідників.  

На основі цих даних розроблені еколого-біологічні характеристики 
деяких рослин родини Деренові. В умовах стресу, як відомо, краще ростуть 
місцеві види, а для успішного вирощування рослин-інтродуцентів та 
окультурених сортових рослин потрібно розробляти особливі умови 
вирощування, комплекс агротехнічних заходів для подолання зимових та літніх 
несприятливих факторів середовища та особливе значення має високий 
агрофон вирощування цих рослин та обслуговування персональними  
садівниками. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ 
 

В умовах сучасності значно зростають темпи розвитку рекреаційної 
сфери економіки, на що вказує високий попит на послуги оздоровлення та 
відпочинку, а також значні обсяги їх імпорту. Це відповідно впливає на процес 
оцінки природних рекреаційних ресурсів. 

В Україні близько 25% її природно-рекреаційного потенціалу 
зосереджено в Карпатському макрорегіоні (Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська та чернівецька області), з урахуванням орографічної, кліматичної та 
гідрологічної специфіки даної території. Однак кількісні характеристики 
природних рекреаційних ресурсів не завжди відповідають їх якісним 
властивостям. Йдеться про потребу розробки заходів щодо збереження та 
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поліпшення природних територій, які можна використовувати для розвитку 
рекреації. Передусім це стосується: зменшення забруднення атмосферного 
повітря, водних джерел, ґрунтів промисловими та господарськими відходами, 
мінеральними добривами; демографічного та рекреаційного навантаження на 
природні об’єкти. Зазначені чинники нині деструктивно впливають на 
природно-ресурсну базу рекреації та на темпи розвитку рекреаційної індустрії.  

В макрорегіоні гостро потребує вирішення завдання, пов’язаного із 
зростанням забрудненості атмосферного повітря, зокрема в Івано-Франківській 
області, де, за даними Міністерства екології та природних ресурсів України, 
загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними 
джерелами в розрахунку на 1 км² за останні 15 років вдвічі перевищує середній 
показник по країні. Найбільшими забруднювачами повітря в макрорегіоні є 
Бурштинська ТЕС, УМГ "Прикарпаттрансгаз", ПАТ "Івано-Франківськцемент", 
НГВУ "Надвірнанафтогаз", ГПУ "Львівгазвидобування"  та інші.  Незадовільна 
якість атмосферного повітря значно погіршує умови організації діяльності з 
оздоровлення та відпочинку як у макрорегіоні, так і на прилеглих до нього 
територіях. Зменшення забрудненості, зокрема шкідливих викидів в атмосферу, 
є однією з важливих передумов поліпшення відтворення компонент природно-
рекреаційного потенціалу. 

На територіях макрорегіону надмірного забруднення та засміченості 
зазнають поверхневі та підземні води. Зокрема, у Львівській області за останні 
3 роки середньорічний показник скидання забруднюючих речовин із 
зворотними водами у поверхневі водні об'єкти в розрахунку на 1 км²  у 1,5 рази 
перевищує відповідний показник по країні. При цьому середньорічний 
показник скидання забруднюючих речовин з перевищенням нормативів 
гранично допустимого скидання більше ніж у 7 разів перевищує аналогічний 
національний показник. Найбільшими забруднювачами поверхневих водних 
об’єктів є ЛМКП "Львівводоканал", КП "Червоноградводоканал", КП 
"Стрийводоканал".  В Івано-Франківській області особливу загрозу становить 
хімічне забруднення вод, передусім Калуського промислового вузла. Особливо 
гострим залишається питання захоронення та утилізації гексахлорбензолу на 
ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана». Показники вмісту цієї отрути в 
навколишніх водах на порядок більші порівняно зі встановленими 
нормативами. Значна її кількість при високій температурі потрапляє у повітря 
через хімічні випари. Надзвичайно небезпечними є Калуш-Голинське родовище 
калійних солей та Домбровський кар’єр неподалік міста Калуш. Непродумані 
дії у процесі експлуатації спричинили засолення річкової системи та 
водоносного горизонту шахтними розсолами, а також загроза підтоплення, що 
призведе до значного хімічного забруднення водяних протоків.  

На Домбровському кар’єрі утворився відстійник для небезпечних 
токсичних речовин. Складність полягає в тому, що неукріплена дамба може 
спричинити екологічну катастрофу, унаслідок якої до Дністра потраплять 
близько 2 млн. м³ отрутохімікатів. Таким чином постраждають не лише 
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прилеглі територій, а й інші віддалені регіони, насамперед Молдова (особливо 
м. Кишинів) та частина Одеської області можуть залишитись без питної води.  

Несприятлива екологія транскордонного характеру на Прикарпатті не 
лише унеможливлює організацію рекреаційної діяльності на прилеглих до 
небезпечних об’єктів територіях, а й створює загрозу для їх природно-
рекреаційного потенціалу та значно погіршує імідж Карпатського макрорегіону 
на міжнародному ринку рекреаційних продуктів. 

На екологічний стан поверхневих і підземних вод макрорегіону 
впливають різноманітні фактори: забруднення ґрунтів, атмосфери, зміна 
ландшафтної структури і техногенне навантаження. Якісні властивості вод, які 
можна використовувати в цілях оздоровлення та відпочинку, значною мірою 
залежать від рівня їх забруднення мінеральними добривами. Згідно з 
офіційними даними Міністерства екології та природних ресурсів України, 
річний обсяг внесення мінеральних добрив під посів сільськогосподарських 
культур на 1 км² посівної площі в середньому по макрорегіону в 1,5 разу 
більший, ніж в Україні, а у Львівській області – у 2 рази.  

Означене негативно впливає на можливості становлення рекреаційного 
господарства, оскільки порушує встановлені харчові вимоги. Зазначимо, що у 
світі все більшої актуальності набуває питання забезпечення рекреантів 
харчовою продукцією від екологічного землеробства, по-перше. По-друге, 
екологічне землеробство є цінним ресурсом для еко- та агротуризму. По-третє, 
мінеральні добрива є небезпечним та не завжди передбачуваним джерелом 
хімічного забруднення джерел питної води, ставків, річок, які 
використовуються, зокрема, у рекреаційних цілях. Випари хімічних добрив 
забруднюють також атмосферне повітря, яке під впливом вітру заноситься на 
непередбачувані території й спричиняє негативний вплив на здоров'я 
рекреантів і місцевого населення.  

Для покращення даних показників необхідно розробити концептуальні 
основи соціо-екологоорієнтованого використання рекреаційних ресурсів. 
Екологічний імператив має бути домінуючим у цій концепції, оскільки нинішні 
реалії господарювання демонструють обмеженість природних ресурсів і 
асиміляційного потенціалу природи, що обумовлює необхідність визначення 
меж, в яких біосфера ще здатна витримувати антропогенні навантаження . 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Здоровье человека и восстановление его организма тесно связано с  

питанием, водопотреблением и экологической обстановкой, в которой он 
находится.  Загрязняющие компоненты окружающей среды, попадая в организм 
и постепенно накапливаясь в нем, приводят к сбоям в работе отдельных клеток, 
органов и систем, переводя организм в состояние болезни. Если еще сто лет 
назад при небольшом экзогенном загрязнении организм самоочищался, то 
сегодня, при современной экологической нагрузке, он уже не способен 
самостоятельно избавляться от постоянко накапливающихся токсинов. 

Анализ состояния здоровья населения Земли убедительно свидетельствует 
о неуклонном росте числа лиц, страдающих так называемыми «болезнями 
цивилизации» [2]. Сегодня во многих развитых и развивающихся странах более 
чем у 30 % населения специалисты наблюдают метаболический синдром (МС) 
– комплекс определенных нарушений обмена веществ.  Установленных причин 
возникновения МС несколько, к ним относятся генетическая 
предрасположенность (включая возраст, пол и национальную принадлежность), 
хроническая несбалансированность рациона питания, стрессовые воздействия 
(повышающие потребности организма в питательных веществах и ускоряющие 
истощение его адаптивных резервов), а также экзогенная интоксикация.  
Первичным, запускающим механизмом возникновения, а в дальнейшем и 
прогрессирования МС, являются нарушения в тех базовых системах регуляции 
гомеостаза, которые ответственны за нутритивное обеспечение клеток и тканей 
человека многочисленными физиологически активными функциональными 
ингредиентами. 

Поскольку диета при МС является пожизненной, основные принципы ее 
построены так, чтобы ее соблюдение не вызывало чувство голода или каких-
либо других неудобств [4].  Особое внимание следует уделить экологической 
чистоте подбираемых продуктов. 

При метаболическом синдроме кроме обязательной нормы витаминов и 
минеральных веществ необходимо употреблять 30…50 граммов клетчатки или 
пищевых волокон в сутки. Действие пищевых волокон растительной пищи на 
организм человека трудно переоценить, они облегчают начальные стадии 
пищеварения, создают эффект насыщения, увеличивают желчеотделение и 
перистальтику кишечника, адсорбируют и выводят экзогенные и эндогенные 
токсины и желчные кислоты, являются субстратом для нормальной кишечной 
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микрофлоры. Чтобы набрать суточную норму клетчатки, необходимо 
потреблять ежедневно 400…600 граммов фруктов, 3…4 порции сырых овощей 
по 150 граммов каждая, хлеб из цельнозерновой муки или кашу, богатую 
периферийными частями зерновки (перловую, овсяную, гречневую, ячневую, 
пшеничную «Полтавскую»). 

Поскольку растительная пища является весомым и неотъемлемым 
компонентом диеты при МС, необходимо использовать только такие овощи и 
фрукты, которые не содержат пестицидов  и избыточного количества нитратов. 
Для взрослого человека острые отравления наступают при приеме от 1 до 4 
граммов нитратов в сутки. Максимально допустимые уровни нитратов в 
плодоовощной продукции утверждены министерством охраны здоровья и 
составляют, например, для моркови ранней 240 мг/кг, поздней – 120 мг/кг, для 
огурцов, выращенных в открытом грунте, 200 мг/кг, в закрытом грунте – 400 
мг/кг, для листьев салата, петрушки, укропа, выращенных в открытом грунте, 
1500 мг/кг, в закрытом грунте – 3000 мг/кг. Поэтому предпочтение следует 
отдавать овощам, которые выращены были без избыточного внесения азотных 
удобрений, на открытом грунте, экологически чистой или органической 
продукции.  

Постановка диагноза МС является серьезным поводом для коррекции 
образа жизни и режима питания, поскольку последствия обменных нарушенийв 
организме могут стать необратимыми и катастрофичными. Устранения 
нутриентного дисбаланса рациона является ключевой задачей для 
профилактики и лечения МС. Диета с повышенным содержанием клетчатки, 
витаминов и минеральных веществ является основой лечения метаболического 
синдрома. Однако актуальным является экологическая безопасность и контроль 
за содержанием нитратов и пестицидов в овощах и фруктах. Назрела 
необходимость математического моделирования рационов питания и 
возможная строгая коррекция компонентного состава, как отдельных 
продуктов, так и рациона в целом. 
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ФІТОТОКСИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЕДАФОТОПУ КРИВОРІЗЬКОЇ 
УРБОЕКОСИСТЕМИ 

 
В сучасних умовах стрімкого розвитку промисловості та паралельної 

урбанізації території, першочергове значення мають комплексна оцінка 
екологічної ситуації та організація моніторингу довкілля [1]. Проведення 
оцінки якості середовища необхідно для розробки стратегії раціонального 
використання регіону, визначення гранично допустимих навантажень для 
різних районів міста та визначення стану природних ресурсів. Жодне з цих 
питань не може бути об'єктивно вирішене лише на рівні розгляду формальних 
показників, а вимагає проведення спеціальної різнобічної оцінки стану 
середовища. Таким чином, оцінка якості середовища являється ключовим 
завданням будь-яких заходів в галузі охорони природи та 
природокористування. Дослідження в даному напрямку можуть здійснюватись 
як стандартними фізико – хімічними методами так і біологічними, які 
базуються на реакціях живих організмів. В цьому відношенні рослинні тест-
системи мають істотні переваги, оскільки фітотест інформативний, 
високочутливий, характеризується стабільністю результатів які отримуються. 
Крім того простота обліку ефектів та інтерпретації результатів робить 
доцільним їх застосування для оцінки екологічних ризиків [3]. Саме тому 
метою нашої роботи є проведення фітотоксичної оцінки стану едафотопу 
Криворізької урбоекосистеми.  

Об’єктами досліджень було обрано ґрунти Дзержинського (ділянка №1 – 
вул. Постишева, ділянка № 2 – парк Б. Хмельницького, ділянка № 3 – поблизу 
адміністративної споруди Криворіжелектромонтаж) та Інгулецького (ділянка № 
4 – неподалік Південної станції аерації, ділянка № 5 – поблизу електичної 
підстанції Південного ГЗК, ділянка № 6 – неподалік промислової зони 
Південного ГЗК) районів м. Кривий Ріг. В якості контролю обрали ділянку на 
території регіонального ландшафтного парку «Гранітний степ» Кіровоградської 
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області, Долинського району Відбір проб та їх підготовка здійснювалися за 
методиками у відповідності до вимог державних стандартів. Зразки ґрунтів 
відбирали з глибини 0-20 см [4]. Лабораторні дослідження проводили в трьох 
повторюваностях [2]. Оцінку фітотоксичності проводили за методикою 
«Ростовий тест» [3]. Як тест об’єкт використовували редис посівний (Rapanus 
sativus L.). Отримані результати опрацьовували математично з використанням 
методів традиційної статистики. Також нами розраховувався фітотоксичний 
ефект.  

Проведені дослідження виявили нерівномірність проростання тест-
культури. Це, відповідно, свідчить про різний рівень забруднення ґрунтів. Адже 
токсичні компоненти ґрунту впливають на метаболізм проростків Raphanus 
sativus L, що проявляється в зниженні проростання або в надмірному 
стимулюванні 

Проведені дослідження встановили, що показник довжини підземної 
частини тест-рослини в контролі змінюється від 2 до 45 мм та має середнє 
значення 16,27 ± 1,21мм (табл. 1).  

Ґрунти міста Кривого Рогу характеризуються різноманітними значеннями 
фітотоксичності. Так в зразку № 1 - середнє значення 28,85 ± 1,28; в зразку № 2 
середнє значення 26,89 ± 1,13; в зразку № 3 – 22,80 ± 1,19; в зразку № 4 – 11,16 
± 0,69; в зразку № 5 – 36,38 ± 0,25; в зразку № 6 – 36,44 ± 0,30 (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика морфологічних показників тест-рослини 

 Підземна частина, мм Надземна частина, мм 
Х max. Хmin. Х ср. Х max. Хmin. Х ср. 

Контроль 45 2 17,02 ± 1,26 34 2 10,00±1,33 
Ділянка № 1 44 4 28,85 ± 1,28 4 1 2,31 ± 0,15 
Ділянка № 2 48 5 26,89 ± 1,13 7 1 3,19 ± 0,19 
Ділянка № 3 40 7 22,80 ± 1,19 5 1 2,37 ± 0,15 
Ділянка № 4 24 1 11,16 ± 0,69 30 2 11,89 ± 0,81 
Ділянка № 5 80 5 36,38 ± 0,25 58 8 33,31± 1,45 
Ділянка № 6 90 5 38,44 ± 0,30 65 4 29,36±1,64 

 
Встановлено, що довжина надземної частини тест-рослини контролю 

знаходиться в межах від 2 до 34 мм та має середнє значення 10,00±1,33 мм. 
Зразок № 1 має середнє значення 2,31 ± 0,15; № 2 – 3,19 ± 0,19; в зразку № 3 – 
2,37 ± 0,15; в зразку № 4 – 11,89 ± 0,81; в зразку № 5 – 33,31± 1,45; в зразку № 6 
– 29,36±1,64. 

За результатами проведених досліджень розрахували фітотоксичний 
ефект (ФЕ, %): найвище значення 55,82 встановлено для зразка № 2, найнижче 
значення  –124,03 для зразка № 6. 

Проведений аналіз отриманих результатів дозволив нам зробити наступні 
висновки: найбільш фітотоксичними виявились зразки ґрунту, які відібрані на 
території ділянки № 6 поблизу промислової зони Південного ГЗК, яка 
знаходиться в Інгулецькому районі міста. 
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ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ РІЧОК 

В МЕЖАХ ЛЬВІВСЬКОГО ПРОГИНУ 
 

Донні відклади формуються в результаті седиментації завислого у воді 
матеріалу і його взаємодії з водною фазою. Вони інтегрують геохімічні 
особливості водозабірної ділянки і як середовище накопичення токсичних 
речовин відіграють важливу роль у формуванні якості води. На основі їхнього 
хімічного складу можна оцінювати концентрації елементів, небезпечні для 
екології водної системи. 

Мета роботи – встановити еколого-геохімічні особливості донних 
відкладів річок в межах Львівського прогину. 

Об’єкт дослідження – донні відклади річок басейнів Західний Буг, Стир 
та Дністер. 

Дослідження проведено в лабораторії проблем геоекології ІГГГК НАН 
України впродовж 2011–2015 рр. Літологічний опис зразків, визначення фізико-
хімічних характеристик проб (вмісту вологи, органічної речовини, золи та рН 
розчину), валового вмісту Co, Pb, Ni, Ti, V, Cr, Zn, Cu, Ba, Sr, Fe, Mn проведено 
за методиками відповідно до державних стандартів в атестованій лабораторії 
спектральних і хімічних методів аналізу ІГГГК НАН України (аналітики: 
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Р. П. Козак, М. В. Кость), а валовий хімічний склад донних відкладів – у 
хімічній лабораторії відділу геохімії осадових товщ нафтогазоносних провінцій 
ІГГГК НАН України (аналітик: Л. К. Білик).  

У результаті проведених досліджень встановлено, що за 
гранулометричним складом відклади змінюються від супісків до легких – 
важких суглинків, за кольором – від жовтувато-сірого до темно-сірого. 
Вологість повітряно-сухих проб коливається від 0,24 до 6,36 % (середня – 1,78 
%), коефіцієнт варіації (V) – 73,56 %. Вміст органічної речовини у відкладах 
становить 6,27 % (1,4–18,43 %), V – 67,56 %; карбонатів в середньому – 2,47 % 
(0,68–4,75), V – 67,51 %. Значення рН 6,85–8,07 од. (V 4,43 %).  

Мінеральна частина, виражена у відсотках від маси прожареного і 
безкарбонатного відкладу, включає оксид Силіцію, вміст якого становить 
83,51–96,28 %, півтораоксиди (Al2O3 і Fe2O3) – 2,25–8,73 %, CaO (1,15–8,44 %). 
Незначна частка припадає на оксиди Калію (0,56–1,30 %), Натрію (0,09–0,79 
%), Магнію (0,11–0,48 %), Фосфору (0,06–0,47 %). Оксиди за зменшенням 
їхнього відносного вмісту можна розташувати в такий ряд: SіO2 ® СаО ® 
Аl2О3 ® MnO ® Fe2О3 ® FeO ® MgO ® K2O ® Na2O ® P2O5 ® TiO2.  

Вміст елементів у донних відкладах є показником їхнього забруднення, 
оскільки вони є своєрідним депо для металів. Серед джерел надходження у 
водні екосистеми виділяють: природні (продукти абразії берегів та русла 
водойми; води приток), антропогенні (скиди промислового і комунально-
побутового походження; шахтні води) та змішані (атмосферні опади) [1–3]. У 
донних відкладах встановлено нагромадження таких металів (мг/кг): Pb – < 6–
130, Zn – < 50–130, Co – < 4–20, Ni – < 11–50, V – < 9–320, Ba – < 33–820, Sr – < 
19–1000, Mn – 115–3600, Fe – 100–35000, Cr – < 8–170, Ti – 80–4500, Cu – < 11–
120. Їхні концентрації у відкладах носять мозаїчний характер, і зумовлені 
фізико-географічними особливостями басейнів та сукупністю процесів, які 
відбуваються в самих водотоках. Ряди концентрації елементів виглядають так: 
Fe > Ti  > Mn > Sr > Ba > Zn > Cr > Pb > V > Cu > Ni > Co (басейн Західного 
Бугу); Fe > Ti > Mn >  Sr > Ba > Zn > Cr > V >Ni > Cu > Pb, Co (басейн Стира); 
Fe > Ti > Mn > Ba > Sr > Zn > Cu > Cr > Pb > V > Ni > Co (басейн Дністра). Їхні 
середні кількості є значно нижчі ГДК, однак в окремих пробах спостерігається 
перевищення по вмістах металів. За відношенням середніх вмістів елементів у 
донних відкладах до їхніх кларків у осадових породах виявлено, що кількості 
Mn (басейни Західного Бугу та Стира) та Sr (басейни всіх рік) їх перевищують, 
а для решти елементів знаходяться нижче кларків.  

Головними факторами, які контролюють поведінку елементів в донних 
відкладах є гідрологічні, гідрохімічні чинники та особливості біотичних 
процесів. Зростання рН у воді до сильнолужної реакції призводить до втрати 
рухомості більшості металів та їхнього осадження в донних відкладах. Однак, в 
результаті виникнення сприятливих умов, наприклад, під час хвильового 
скаламучення, зниження величини рН, зміни мінералізації, у водні маси можуть 
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перейти значні запаси іонів з донних відкладів. Максимальні кількості 
елементів відмічено у важких суглинках, мінімальні – у супісках, що 
пояснюється зростаючою роллю розчинів в їх річковому виносі, сорбцією 
глинистими частками та концентруванням у відкладах пелітового розміру. 

На основі системно-статистичної обробки виявлено специфіку розподілу 
валового вмісту елементів та їхній зв'язок з валовим хімічним складом донних 
відкладів. Перший фактор пов'язаний з карбонатом кальцію та Ba і Sr, 
елементами, які ізоморфно входять в кристалічну структуру карбонатів. Іншу 
групу утворюють TiO2, Al2O3, Ti, V, Cr, Co, Pb, Mn. Ті, V, Cr відносяться до 
найменш рухомих елементів, які надходять у седиментаційний басейн разом з 
теригенним матеріалом. Co, Pb захоплюються розчинним Mn, який осаджується 
в лужному середовищі. У напрямку другого фактора виокремлюються – MgO, 
Fe2O3, Zn, Ni, Cu – компоненти, які тісно пов’язані з глинистими мінералами 
відкладу.  
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ДЕЯКІ ХІМІЧНІ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПИТНОЇ 

ВОДИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Основними центрами зосередження екологічних проблем у кінці XX ст. в 
Україні були високоурбанізовані райони та великі промислові центри. Питома 
вага забруднених стічних вод у загальному їх обсязі становить в цілому по 
Україні 28%. Майже 1/4 частина шкідливих викидів промислових підприємств 
потрапляла в атмосферу без очищення. Основні обсяги скидів у воду та викидів 
у повітря локалізовані у містах та міських агломераціях. Основними 
забруднювачами природного навколишнього середовища є промислові 
підприємства [3, 6].  

У досліджуваній області стан водних об’єктів – джерел питного 
водопостачання тягне за собою погіршення якості питної води та створює 
серйозну небезпеку для здоров’я населення у Тернопільській області. Тому 
надзвичайно актуальним питанням на сьогоднішній день є контроль вмісту 
хімічних та патогенних речовин у гідросфері. 

Метою нашого дослідження є встановити причини та наслідки кризового 
екологічного стану в Україні, зокрема у Тернопільській області. Проаналізувати 
деякі хімічні та бактеріологічні параметри питної води.  

Як відомо, основним джерелом прісної води в Україні є басейн р. Дніпро. 
Але його екологічний стан викликає особливу тривогу. Щорічно в Дніпро 
скидається  1,5 куб. км забруднених стоків. Аналогічне становище з водним 
басейном р. Десна. У цих річках у десятки разів зросли (порівняно з нормами) 
концентрації органічних речовин, солей алюмінію та важких металів, 
підвищилася бактеріальна забрудненість. Забруднена вода по підземних водах 
поширюється по усій Україні, забруднюючи усі області та райони [7].  

Більшість джерел водопостачання, особливо в сільській місцевості 
Тернопільської області знаходяться у критичному стані:  

- відсутні чітко визначені балансоутримувачі та технічна документація 
на влаштування; 

-  не дотримано зони санітарної охорони (Бучацький, Заліщицький, 
Кременецький, Лановецький райони); 

-  не проводяться профілактичні промивки та дезинфекція джерел 
водопостачання та водопровідних мереж,  

- не налагоджений виробничий лабораторний контроль якості води [8].  
Також суттєвою проблемою зокрема Тернопільської області є те, що 

регіональна програма «Питна вода Тернопілля» на 2006 – 2020 роки, зокрема 
розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення в повному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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обсязі не виконується. 
При проведенні моніторингових досліджень питної води з 

водорозподільчої мережі с. Білокриниця Кременецького району від 06.08.2015р. 
у взірцях води питної відібраної по вул. Шевченка14 та по вул. Щорса 1 
виділено загальні коліформи в 100 см3 (при нормі – відсутні в 100 см3), загальне 
мікробне число – 100 – 104 куб/см3 при нормі 30-40 куб/см3. 

При обстеженні санепідемстанцією 138 індивідуальних колодязів м. 
Кременця встановлено, що 8 (0,5%) не відповідали вимогам санітарного 
законодавства. Було відібрано та досліджено за санітарно-хімічними 
показниками 169 проб питної води, відхилення за вмістом нітратів виявлено у 
280 (20,4%) пробах; за бактеріологічними показниками досліджено 829 проб, із 
них 61 (8,1%) проба не відповідала гігієнічним нормам 67 (8,1%) проб [8]. 

Найбільший відсоток забруднення проб питної води з індивідуальних 
децентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними показниками 
у Борщівському – 42,2%, Збаразькому – 12,2%, Лановецькому – 16,0%, 
Теребовлянському – 42,8%, Тернопільському – 28,6%, Підволочиському – 
13,3% районах, при середньообласному показнику – 20,4%. 

За бактеріологічними показниками – у Бережанському – 13,4%, 
Борщівському – 44,9%, Козівському – 12,8%, Кременецькому – 10,8 %, 
Тернопільському – 8,1% районах, при середньообласному –8,1%. 

Найбільші рівні забруднення води нітратами відмічається у Борщівському 
– 42,2%, Теребовлянському – 42,8%, Тернопільському – 28,6% районах [4, ст.78 
– 85]. 

Отже, із вище сказаного можна зробити наступні висновки – регіон 
нашого дослідження менш забруднений, ніж центральний а тим більше східний  
регіони України. Але і тут  показники різних шкідливих речовин  перевищують 
ГДК. 

Всупереч існуючій думці на побутовому  рівні кринична вода більш  
прийнятна для пиття. Проте факти свідчать про інше. Вода в криницях 
забруднена більше, ніж в містах щодо органіки (показники колітитру) та вмісту 
нітратів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

Конституція України декларує, що земля є основним національним 
багатством, яке перебуває під особливою охороною держави [1]. Питання 
ощадливого, ефективного, раціонального використання та охорони земельного 
фонду, відтворення родючості ґрунтів є складовою національної безпеки 
держави.  

Сільське господарство – найбільш активна галузь, де взаємодіє 
суспільство і природа. Основними природними об’єктами, які зазнають 
негативного впливу в сільському господарстві, є землі сільськогосподарського 
призначення, якими визнаються землі, надані для виробництва 
сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-
дослідної та навчальної діяльності [2]. 

Найважливішим завданням охорони земель сільськогосподарського 
призначення є збереження та відтворення родючості ґрунтів. Використання 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

104 

землі як засобу виробництва веде до зниження її продуктивних властивостей. З 
цією метою власники та землекористувачі, в тому числі орендарі земельних 
ділянок, зобов'язані здійснювати заходи щодо відтворення  родючості ґрунтів.  
До основних заходів по збереженню, відновленню, поліпшенню ґрунту 
належать дії по боротьбі з вітровою та водною ерозією, з безгосподарним 
ставленням до земель, меліорацією та рекультивацією земель, а також боротьба 
з забрудненням ґрунту [3]. 

Значної шкоди сільськогосподарським землям завдає  водна та вітрова 
ерозія. Нерідко можна почути, що водна і вітрова ерозія — це явища природи. 
Так, але розвиток даних явищ природи залежать і від діяльності або 
бездіяльності людей. Дійовими заходами щодо попередження негативної дії 
вітрової і водної ерозії є протиерозійні заходи, зокрема: створення 
полезахисних лісових смуг, застосування ґрунтозахисних сівозмін, 
безполицевого обробітку ґрунту із залишенням стерні, обробіток ґрунту 
впоперек схилів, смугове розміщення сільськогосподарських культур, 
збереження і посадка ґрунтозахисних лісів на берегах річок, ярах, балках. 

Забруднення земель можливе також і в процесі сільськогосподарського 
виробництва, безпосередньо власниками землі або землекористувачами. Для 
підвищення врожайності сільськогосподарських культур господарства 
використовують  агрохімікати, пестициди, мінеральні добрива, які призначені 
для боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками рослин.  Це є 
передумовою негативних  наслідків: забруднюється ґрунт, вода, повітря, 
погіршується якість урожаю сільськогосподарських культур, що згубно впливає 
на здоров'я людей [4]. 

Стан земельних ресурсів в сільському господарстві залежить і від того, 
наскільки науково обґрунтованим є проведення меліоративних робіт. 
Необґрунтоване  проведення осушувальних робіт призводить до зниження 
рівня ґрунтових вод, виникнення пилових бур. Такі явища дуже ускладнюють 
екологічну ситуацію.  

Негативні екологічні наслідки викликає і науково необґрунтоване 
обводнення та зрошення земель. Воно призводить до їх заболочення і 
засолення. З метою запобігання даних негативних екологічних наслідків, 
дієвим засобом є регулювання поливу полів, з метою недопущення псування 
земельних угідь. 

Особливої уваги заслуговує питання рекультивації порушених земель. 
Рекультивація земель – повне або часткове відновлення земель, порушених 
попередньою господарською діяльністю; комплекс робіт щодо відновлення 
продуктивності і господарської цінності земель, поліпшення умов 
навколишнього середовища [5]. 

Порушення земель відбувається при розробці родовищ корисних копалин, 
виконанні геологорозвідувальних, дослідницьких,  будівельних та ін. робіт. При 
цьому порушується або знищується ґрунтовий покрив, змінюється 
гідрологічний режим, утворюється техногенний рельєф тощо. В результаті 
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рекультивації земель на порушених землях створюються сільськогосподарські 
та лісові угіддя, водойми різного призначення, рекреаційні зони, площі для 
забудови. У зв’язку зі збільшенням порушених земель рекультивація стала 
невід’ємною частиною охорони і відтворення земельних ресурсів. 

Отже, питання раціонального використання і охорони земель 
надзвичайно  актуальне з огляду на обсяги деградаційних процесів, основними 
способами вирішення якого є запобігання забрудненню навколишнього природ-
ного середовища (в т.ч. і земельних ресурсів), забезпечення виробництва 
екологічно чистої продукції та створення сприятливих умов для праці і життя 
сільського населення.  
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ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

Найважливішою умовою збалансованого розвитку в сучасній економіці 
стає перехід на новий рівень організації, проведення послідовних дій по 
підвищенню ефективності виробництва та зниження енергоємності продукції, 
використання відновлюваних джерел енергії. Їх раціональне використання у 
виробничому процесі допомогло б зменшити споживання нафти та природного 
газу.  

Але проблема забезпечення виробництва паливо-енергетичними 
ресурсами постає для сільського господарства. Для гарантованого проведення 
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сільськогосподарських робіт в агропромисловому комплексі за технічними 
нормами щорічно необхідно приблизно 1870 тис. т. дизельного пального і 620 
тис. т бензину. Для виробництва такої кількості пального використовується 
майже 4,5 млн. т нафти, переважна більшість якої імпортується [5]. Зазначимо, 
що Україна має унікальний потенціал для того, щоб перетворити вітчизняне 
сільське господарство зі споживача традиційних видів палива на виробника 
альтернативної енергетики.  

Дану проблему в своїх роботах розглядали багато відомих учених-
економістів серед яких Є.А. Бузовський [6, c. 133–137], А.П. Коновалов [2], 
В.Я. Месель-Веселяк [3], П.А. Денисенко, В.В. Коврига [4] та інші. На основі 
проведених досліджень ними було сформовано засади енергетичної політики 
держави, напрями енергозбереження й економії витрат пально-мастильних 
матеріалів, досліджені проблеми їх використання в аграрному секторі України. 
Подальшої та ретельнішої розробки цього питання стає все актуальнішим як у 
теоретичному, так і в практичному етапах. 

Відмітимо, що споживання пального ключовими галузями національної 
економіки згідно з даними Державної служби статистики, в Україні за 2010–
2013 роки коливається від 4,0 до 4,6 млн т бензину та від 5,7 до 6,3 млн т 
дизельного пального. Найбільшими споживачами бензину та дизельного 
пального в економіці України є сільське господарство (понад 20% дизпалива та 
5% бензину), промисловість (15–20% дизпалива та 6% бензину), галузь 
транспорту та зв’язку (19–20% дизпалива і 2,5–4% бензину). Серед важливих 
споживачів паливно-енергетичних ресурсів підприємства аграрного сектора 
економіки посідає домінуюче місце (рис. 1). 

 
Рис. 1. Споживання пального по галузях економіки 

Джерело: Сформовано автором за даними джерела [7]  
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Економічна безпека будь-якої держави базується на максимальній 
автономії її діяльності із забезпечення стабільного функціонування 
національного господарства. Основоположною умовою цього стає забезпечення 
економіки різними видами ресурсів у достатньому обсягу. Одними з 
найважливіших і найнеобхідніших для надійної роботи підприємств є 
енергетичні ресурси. Усі показники, пов'язані з їх використанням, тією чи 
іншою мірою впливають на собівартість продукції, рентабельність виробництва 
і цілком залежать від стану енергетичного комплексу.  

Відповідно до розрахунків і висновків енергетичної стратегії країни до 
2030 року прогнозований потенціал енергозбереження за рахунок ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, складає 51,3%. Реалізація 
зазначеного потенціалу може суттєво зменшити обсяги їх споживання, що 
дозволить послабити зовнішню енергозалежність країни. У рамках реалізації 
енергозбереження сільськогосподарськими підприємствами однією з ключових 
проблем є удосконалення економічного механізму та фінансування заходів з 
енергозбереження [1]. 

Економії можна досягти також заміною 7% дизпалива (передбачено 
Енергетичною стратегією до 2030 року [1] біопаливом з ріпакової олії. 
Додатково, до 5% економії – запровадженням механізму відшкодування 
(скасування) акцизу на дизельне пальне для сільськогосподарських 
товаровиробників. Економії енергоресурсів можна досягти ще за рахунок 
запровадження ефективної структури посівних площ, враховуючи при цьому 
кон’юнктуру сучасного ринку. Наприклад, збільшити посіви ярої пшениці за 
рахунок зменшення озимої, скоротити площі засіяні соняшником, а збільшити 
посіви гречки, гороху та ріпаку. Такі зміни уможливлять зекономити не менше 
2% пального від загального використання. 

Враховуючи вищевикладене, останніми роками використання паливно-
енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах скоротилося. 
Можна констатувати, що кризові явища та значне підвищення ціни призвели до 
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в аграрному 
секторі економіки країни. Однак проблема енергозбереження для сільського 
господарства залишається актуальною. З метою позбавлення нафтової 
залежності і далі будуть продовжуватися дослідження можливості та 
ефективності використання альтернативних видів палива, відновлюваних 
джерел енергії та напрямів енергозбереження та практичне їх застосування. 
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ОРИБАТИДНІ КЛІЩІ ДІЛЯНКИ ЛІСОВОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ 
 
На території високорозвинених промислових регіонів України структура 

ландшафтів зазнає потужний антропотехногенний тиск. При цьому частка 
техногенних ландшафтів, поява яких обумовлена, у більшості випадків, 
діяльністю гірничодобувної промисловості, постійно збільшується [1, 2, 3]. 
Внаслідок такого інтенсивного промислового спустелювання виникають не 
придатні для землеробства площі. Одним із способів оптимізації техногенних 
ландшафтів є лісова рекультивація, головне завдання якої – створення стійких 
лісових культурбіогеоценозів з потужним середовищеперетворювальним 
ефектом [4, 5]. Їх важлива складова – сапрофаги, які першими серед ґрунтових 
безхребетних починають біологічне освоєння субстратів, вступають у 
взаємовідносини з ґрунтовою мікрофлорою, беруть безпосередню участь у 
трансформації відмерлої органічної речовини і формуванні структури ґрунту. 
Зазначимо, що деструкція відмерлих рослинних залишків у процесі харчування 
і перемішування їх із мінеральною масою ґрунту не дублюється ніякою іншою 
трофічною групою тварин [6]. У зв’язку з цим вивчення 
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середовищеперетворювальної ролі сапрофагів у процесах натуралізації 
штучних лісових насаджень на порушених землях відповідає контексту 
державного рівня і національного масштабу щодо охорони земель. 

Важливим елементом ґрунтової біоти штучних лісових насаджень на 
техногенно порушених територіях в умовах степу є представники 
мікроартропод – орибатидні кліщі. Здатність орибатид до деструкції відмерлих 
рослинних залишків, перетравлювання гіфів грибів, лишайників та водоростей 
визначає їх роль у процесах гуміфікації, первинного ґрунтоутворення в 
екосистемах [6, 7]. 

Один із показників біологічного різноманіття – це видове багатство. 
Досліджували видове багатство орибатидних кліщів на ділянці лісової 
рекультивації на території Західного Донбасу (Дніпропетровська обл.) в 
насадженнях клена гостролистого на штучних едапфотопах (варіанти з 
насипкою лесоподібного суглинку та насипкою верхнього гумусованого шару 
чорнозему звичайного). Установлено, що на експериментальній ділянці на 
насипці лесоподібного суглинку кількість видів орибатид у підстилці та ґрунті 
(19 і 21 вид відповідно) більша, ніж на чорноземній насипці (10 і 15 видів 
відповідно). Це підтверджується розрахованим індексом видового багатства 
Маргалефа. Він виявився найбільшим для угруповань панцирних кліщів, що 
мешкають у підстилці та верхньому шарі (0–10 см) лесоподібного суглинку 
(2,93 і 4,23 відповідно) порівняно з підстилкою і ґрунтом чорноземної насипки 
(1,34 і 2,96 відповідно). Ці відмінності пов’язані з тим, що кленове насадження 
на чорноземному варіанті зазнає певне антропогенне навантаження, 
обумовлене вибірковим вирубанням дерев, знищенням підстилки та 
порушенням верхнього шару ґрунту, що в підсумку відбивається на населенні 
орибатидних кліщів. 

Населення орибатидних кліщів можна охарактеризувати за щільністю – 
важливим екологічним показником просторового розміщення тварин. 
У насадженні клена гостролистого найбільша щільність орибатидних кліщів 
відмічена в підстилці чорноземної насипки (16 780 екз./м2). У підстилці 
насипки лесоподібного суглинку вона знижується в 1,8 раза. У верхньому шарі 
насипних ґрунтів (варіанти чорноземних насипок, лесоподібного суглинку) 
щільність орибатид однакова (2 260 екз/м2). 

Отже, не дивлячись на відносно невелике видове багатство орибатидних 
кліщів кленового насадження на чорноземному варіанті порівняно з 
насадженням на лесоподібному суглинку висока чисельність цих тварин 
дозволяє виконувати їм свою екологічну роль як деструкторів відмерлого 
листяного опаду на ділянці лісової рекультивації.  

 
Література 

1. Єтеревська, Л. В. Рекультивація земель [Текст] / Л. В. Єтеревська. – К.: 
Урожай, 1977. – 128 с. 

2. Рекультивація та фітомеліорація [Текст] / В. П. Кучерявий, Я. В. Геник, 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

110 

А. П. Дида, М. М. Колодко. – Львів: ГАФСА, 2006. – 116 с. 
3. Кроїк, Г. А. Оцінка класу небезпеки відвальних шахтних порід 

західного Донбасу [Текст] / Г. А. Кроїк, Я. М. Колосок // Вісник 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2013. – 
№ 2. – С. 37-39. 

4. Зверковский, В. Н. Техногенная динамика лесных биогеоценозов в 
Западном Донбассе [Текст] / В. Н. Зверковский, Н. А. Полященко // Питання 
степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2006. – 
С. 15-24. 

5. Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та 
підземного видобутку корисних копалин [Текст] / С. А. Балюк, 
Л. В. Єтеревська, А. П. Травлєєв та ін. – Х.: ННЦ “Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О. Н. Соколовського”, 2012. – 50 с. 

6. Стриганова, Б. Р. Питание почвенных сапрофагов [Текст] / 
Б. Р. Стриганова. – М.: Наука, 1980. – 244 с. 

7. Криволуцкий, Д. А. Роль панцирных клещей в биогеоценозах [Текст] / 
Д. А. Криволуцкий // Зоологический журнал. – 1976. – Т. LV, вып. 2.– С. 226-
236. 
 
 

 
 
 

Макеєва Ольга 
аспірант 

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор, Писаренко П.В. 
Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава 
 

ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ПІДХОДУ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ, 
ЯК СКЛАДОВА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
Взаємодія людини й природи - комплексна взаємодія антропогенних 

чинників на природу і природних чинників на здоров’я і господарство людини. 
В історичному процесі спочатку спостерігалось послаблення вплив природи на 
людство і підсилення впливу людства на середовище. Та згодом сили взаємодії 
ніби зрівноважились і будь-які зміни природи справляють сильний локальний, 
регіональний і глобальний вплив на людей і їх господарство. Найбільше 
загострення конфлікту між людством і природою спостерігається у XX ст. 
Причинами цього є інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу та 
демографічний вибух у більшості країн, що розвиваються [1]. 

В наш час велика увага приділяється всьому екологічному: екологічно 
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безпечна продукція, безвідходне виробництво, органічне землеробство. Та мало 
хто замислюється над тим, що потрібно йти від найменшого до глобального. І 
перш ніж запроваджувати нові технології, та робити нові відкриття, необхідно 
почати з охорони того, що ми маємо. В процесі своєї життєдіяльності ми 
проходимо різні своєрідні фази розвитку, на різних ділянках території, 
відповідно з різними потребами. 

Негативний вплив є наслідком постійної необхідності задовольняти 
потреби людини і суспільства. Потреби бувають матеріальні та духовні. 
Матеріальні потреби сучасної людини в свою чергу складаються з двох частин 
– природні та комфортні. Природні потреби – це біологічні потреби в їжі, воді, 
повітрі, житлі, притаманні усякій вищій тварині. Комфортні потреби – це 
додаткові до природних для покращення умов життя і праці людини. Витрати 
природних ресурсів на задоволення комфортних потреб значно перебільшують 
витрати на біологічні потреби людини [2].  

Зазвичай екологічні проблеми пов’язані зі слабкою розробкою наукових 
принципів ефективного природокористування і управління природними 
ресурсами. Однак, очевидно, що для розробки шляхів оптимізації 
функціонування екосистем в умовах сільськогосподарського використання 
необхідно застосовувати дані з біорізноманіття і продуктивності [3]. 

Оцінювати структуру землекористування при розробці науково-
обгрунтованих управлінських рішень слід не тільки по територіях 
адміністративних районів, а й в межах інших типів природно-територіальних 
комплексів, таких як природні ландшафти та річкові водозбірні басейни. 

В останні роки в Україні відбувається трансформація землекористування. 
Для сучасного етапу розвитку землекористування як науки характерним є 

зростання інтересу до використання ландшафтного підходу в дослідженнях. Це 
визначає створення максимально можливої екологічної різноманітності в 
інтенсивно використованих у сільському господарстві ландшафтах. 

Оптимальна різноманітність ландшафтів забезпечується через 
раціональне зонування території, встановлення різних режимів використання 
земель у межах виділених зон: від повної консервації ландшафту через суворо 
регламентоване використання до обмеженої свободи землекористування. 

На землях сільськогосподарського призначення відповідно до Закону 
України «Про охорону земель» здійснюється моніторинг ґрунтів, який включає: 
агрохімічне обстеження ґрунтів; контроль змін якісного стану ґрунтів; 
агрохімічну паспортизацію земельних ділянок. При цьому, агрохімічна 
паспортизація орних земель повинна здійснюватися через кожні п’ять років, 
сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень — через кожні п’ять—десять 
років. Суцільне ґрунтове обстеження повинно здійснюватися через кожні 20 
років. 

Головними напрямами рекультивації порушених земель визначено 
лісогосподарський, водогосподарський і рекреаційний. Передбачається 
завершити формування поліфункціональних лісомеліоративних систем, 
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посилити протиерозійну стійкість агроландшафтів через комплексне 
застосування агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів.  

Важливим напрямом сучасного землевпорядкування є посилення 
естетичної привабливості агроландшафтів для створення бездоганного 
природного життєвого середовища, розвитку рекреаційних можливостей 
сільської місцевості. 

У зв’язку із суттєвим зменшенням можливостей для тривалого 
відпочинку й оздоровлення жителів міст, сільська місцевість має невичерпні 
рекреаційні резерви [4]. 

Тому актуальною є пропозиція запровадження моніторингу земельних 
ділянок та посилення естетичної привабливості агроландшафтів з метою 
внесення території до екологічної мережі, таким чином створюючи екологічну 
сітку та відповідно збільшуючи відсоток заповідності регіону, що є 
неодмінними аспектами раціонального природокористування. 
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Пріоритетним напрямом майбутнього розвитку України проголошено 
стратегію сталого збалансованого розвитку, невід’ємною частиною якого є - 
екологічна складова. Її вагомість у національній політиці України закріплена 
Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року» [1].  

В даній роботі визначено стан забруднення атмосферного повітря міста 
Полтави від стаціонарних джерел викидів. Досліджено 195 підприємств міста, 
що являють 3686 джерел викидів. Загальна кількість визначених забруднюючих 
речовин складає 196 [2]. Розглянуто можливість застосування методів 
біоіндикації та визначення індикаторів і параметрів, що входять до індексу 
сталого розвитку міста, для повної комплексної оцінки стану атмосферного 
повітря. 

Представлена тема є актуальною, так як від стану повітря міста залежить, 
як сам екологічний стан навколишнього середовища, так і здоров’я населення.  

Систематичні спостереження за рівнем забруднення атмосферного 
повітря згідно з програмою проводилися на 4-х стаціонарних постах 
«ПОСТ-2А». Відбір проб на забрудненість шкідливими домішками проводився 
по «повній програмі» 4 рази на добу по 10 інгредієнтам, за винятком пилу, 
розчинних сульфатів, оксиду вуглецю. Визначення вмісту важких металів  та 
бенз(а)пірену проводилося із сумарної проби за місяць. Як показали результати, 
спостерігається підвищений вміст формальдегіду – 2,5 ГДКс.д., NO2 – 1,25 
ГДКс.д., NH3 – 0,5 ГДКс.д., NO – 0,5 ГДКс.д. 

В межах даної роботи було розраховано індекси забруднення атмосфери  
за окремими інгредієнтами забруднення для районів міста Полтави [3]. 
Комплексний індекс забруднення атмосфери для цього міста становить 2.02, 
тому клас екологічного стану атмосфери визначається як нормальний, це 
низький рівень забруднення, який мало впливає на загальний рівень 
забруднення повітряного середовища міста та, як результат, не спричинює 
значного впливу на здоров’я населення та його працездатність. 

Аналіз рівня забруднення також проведено на підставі розрахунків 
розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери за 
програмою ЕОЛ-2000[h]. Розрахунок розсіювання показав, що перевищення 
спостерігається в окремих місцях м. Полтави для пилу не диференційованого за 
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складом в 1,2 рази; пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію в % 70-20 
(шамонт, цемент та ін..) - 5,2 рази; пилу неорганічного з вмістом діоксиду 
кремнію в % менше 20 (доломіт і ін.) в 7 разів та ін. 

Ще одними із параметрів комплексної оцінки стану атмосферного повітря 
міста Полтави в перспективі буде використано методи біоіндикації. Фактори 
середовища досить строго впливають на окремі види рослин [4]. Враховуючи 
це, ми можемо використати обернену закономірність і судити про вплив 
фізичного середовища на рослини. Так, для визначення рівня забруднення 
атмосферного повітря можливо застосувати ліхеноіндикацію (визначення за 
допомогою лишайників), бріоіндикацію (за допомогою мохів) та мікоіндикацію 
(за допомогою грибів). 

Вагомим показником такої комплексної оцінки повітряного середовища 
міста може стати індекс екологічного виміру сталого розвитку міста (IECO), 
який базується на трьох категоріях: «Екологічні системи і природні ресурси» 
(IECOS), «Антропогенне навантаження на довкілля» (IHPE), «Муніципальний 
екологічний менеджмент» (IMEM) [5]. Ці три категорії містять 28 індикаторів 
сталого розвитку міста і 89 показників. 

Для даного дослідження передбачається використати два індикатори: 
«якість атмосферного повітря» (IAQ), який складається з 7 параметрів (кількісні 
показники характерних забруднювачів), і «викиди в атмосферне повітря» 
(IEAP), який містить два параметри (викиди забруднюючих  речовин в 
атмосферне повітря у розрахунку на км² та у розрахунку на одну особу). 

Зіставивши всі компоненти комплексної оцінки отримаємо достовірний 
результат, який дозволить оцінити наявну ситуацію, та визначити подальші 
перспективи сталого розвитку міста з огляду на його екологічну складову. 
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оцінювання ефективності муніципального екологічного менеджменту [Текст] / 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В УКРАЇНІ 
 

Широке впровадження інтенсивних технологій в другій половині 19 ст. 
передбачало використання великої кількості міндобрив, гербіцидів і хімічних 
засобів захисту рослин від бур’янів, шкідників і захворювань. Інтенсифікація 
виробництва супроводжувалася значними витратами неоновлюваних 
енергетичних ресурсів, забрудненням ґрунту та водних джерел [2, 7]. 

Нині через різке підвищення вартості енергоресурсів, матеріально-
технічних засобів і погіршення екологічного стану виникла гостра необхідність 
у створенні нових енергозберігаючих і менш витратних технологій, які не 
завдають шкоди навколишньому середовищу, харчовим і кормовим 
властивостям вирощувальних агрокультур [8, 10]. 

Попередити негативний вплив хімізації можливо шляхом використання 
елементів біологічного землеробства, заснованого на використанні елементів 
мікробних препаратів на основі азотфіксуючих і фосфатмобилізуючих бактерій, 
мікробів-антагоністів, фітопатогенів, які регулюють режим живлення 
сільгоспкультур, підвищують їх продуктивність і стійкість до шкідників і 
захворювань [11]. 

Соя - головна зернова бобова культура світового землеробства в ХХІ 
столітті – перебуває в центрі уваги світової аграрної науки і виробництва. За 
останні 50 років її виробництво у світі зросло з 26,9 млн. т до 263 млн. т, тобто 
у 9,8 разів, при зростанні чисельності населення в 2,2 рази [2]. 

Соя не виснажує землю, а, навпаки, підвищує її родючість, збагачуючи 
органічним азотом. Соя майже не уражується хворобами і практично не має 
шкідників, завдяки чому її можна вирощувати через 1–2 роки в 
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короткоротаційних сівозмінах. Високий вміст білка в насінні, а також його 
склад роблять цю культуру незамінним компонентом у раціонах годівлі худоби. 
За свідченням товаровиробників, економіка виробництва сої стає позитивною 
при врожайності 8–10 ц /га, тобто ця культура спроможна без значних зусиль 
забезпечити 200–300 відсотків рентабельності [5, 6].  

Україна має природні ресурси, які відповідають біологічним вимогам до 
вирощування сої, тому цілком логічним є те, що впродовж останніх 10 років 
спостерігається зростання посівних площ та валовий збір культури [11]. 

Слід зауважити, що зростання валового збору зерна сої відбувається 
екстенсивним шляхом, тобто зростає не врожайність культури, а її посівні 
площі. Середня врожайність сої в Україні за останні 5 років залишається на 
рівні 1,6-1,7 т/га [8]. 

Слід констатувати досить низький рівень урожайності сої, де реалізація 
генетичного потенціалу продуктивності сучасних сортів цієї культури у 
виробничих умовах складає 50% і менше. Причиною цього є, перш за все, 
порушення товаровиробниками технологічного процесу виробництва сої та 
відсутність чітких науково-обгрунтованих рекомендацій щодо технології її 
вирощування [4].  

На сьогодні маємо понад 50 занесених до Реєстру сортів рослин країни з 
потенціалом урожайності 2,5–3 т/га і більше. Науково-дослідні установи 
розробили адаптовану технологію вирощування, яка може забезпечити 
одержання високих врожаїв, власне виробництво і переробку такої кількості 
зерна, яким можна повністю забезпечити потреби українського ринку [9]. 

Сучасне виробництво сої забезпечує лише на 10–15% потребу 
внутрішнього ринку, яка, до того ж, зростає. Потребує подальшої розробки 
державна політика на підтримку виробництва та переробки сої, так як без 
рішучих заходів не можливо вирішити проблему харчового та кормового білку. 
Соя власного виробництва може стати не тільки одним з важливих ресурсів 
білка та олії, а й статтею значних фінансових надходжень [10].  

Затрати на вирощування сої не відрізняються від затрат на вирощування, 
наприклад, соняшнику чи кукурудзи. За попитом і конкурентоспроможністю на 
ринку вона перевищує інші білково-олійні і зернобобові культури. Про це 
переконливо свідчать значно більші обсяги виробництва сої і торгівля нею та 
продуктами її переробки, ніж обсяги всіх інших білково-олійних культур разом 
узятих. Дуже цінним є те, що, завдяки властивості азотфіксації, соя як бобова 
культура значною мірою забезпечує свою потребу в азоті, синтезує екологічно 
чисту продукцію, покращує азотний баланс ґрунту, поліпшує екологію, є одним 
з кращих попередників у сівозміні. Вона являє собою найбільший білково-
олійний ресурс, який щорічно відновлюється при сприятливих кліматичних 
умовах і широко використовується [1]. 

 В Україні інтерес до сої зростає в усіх ґрунтово-кліматичних зонах: 
розширюється соєве поле, вона повноправно включається в сівозміни основних 
землеробських регіонів. Тепер наша країна за обсягами виробництва сої посідає 
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перше місце в Європі, восьме – у світі, має найкращі перспективи для 
нарощування виробництва і формування значних експортних її ресурсів. Як 
біологічний азотфіксатор, соя - один з найкращих попередників у сівозміні, бо 
стабілізує зростання виробництва зерна і зміцнює економіку господарств [3]. 

Соя приносить вітчизняним аграріям не лише позитивні господарські, а й 
вагомі економічні результати, зокрема, як високорентабельна культура. При 
дотриманні рекомендованих технологій вирощування та вчасному проведенні 
необхідних агротехнічних заходів можна досягти урожайність 2,5 т/га і вище [3, 
6]. 

Впровадження розроблених на принципах адаптивного рослинництва 
технологій вирощування сучасних сортів є суттєвим засобом підвищення 
виробництва продукції рослинництва. Підвищення ефективності всіх факторів 
інтенсифікації технологій вирощування сільськогосподарських культур 
повинно здійснюватись на основі всезростаючого рівня агротехніки. Це вимагає 
перегляду всієї концепції рослинництва та розробки стратегії адаптивної 
інтенсифікації рослинництва, яка базується на використанні адаптивного 
потенціалу всіх біологічних компонентів агроекосистеми [7]. 

Слід відмітити і той факт, що при використанні біопрепаратів повністю 
виключається внесення міндобрив і хімічних засобів захисту рослин, замість 
яких використовуються мікробіологічні засоби захисту від шкідників та 
захворювань і агротехнічні засоби боротьби з бур’янами [3, 8]. 

Така агротехніка сприяє одержанню екологічно чистої продукції і 
повністю виключає забруднення навколишнього середовища. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ 

 
Сучасний рівень освіти громадян є основою збалансованого розвитку 

будь-якої країни та світової громади взагалі. Освіта для сталого розвитку (ОСР) 
обов’язково включає екологічну складову, де поряд з професійною екологічною 
освітою набувають ваги неформальна екологічна освіта та просвіта населення 
шляхом залучення засобів масової інформації та завдяки діяльності екологічних 
громадських організацій. 

Останнім часом в Україні спостерігалась недостатня увага з боку 
офіційних структур та відомств до питань екологічної освіти взагалі, та 
екологічної освіти у вищих навчальних закладах зокрема. Так, наприклад, 
існувала проблема вилучення дисциплін екологічного змісту з переліку 
обов’язкових при складанні робочих планів навчання студентів інженерних 
спеціальностей технічних вузів країни. Такий підхід прямо суперечив: 

- основним положенням «Порядку денного на ХХ століття», а 
саме: «забезпечити просвіту з питань розвитку та збереження навколишнього 
середовища для громадян усіх вікових категорій, включити концепції розвитку 
та збереження навколишнього середовища в усі навчальні програми з аналізом 
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причин, які викликають головні глобальні загрози. При цьому особливу увагу 
приділити підготовці майбутніх керівників» [1]; 

- прямим вказівкам Закону України «Про вищу освіту (із змінами і 
доповненнями, внесеними  Законом України  від 28 грудня 2014 року N 76-
VIII)»,  статті 26, п.1, пп.4 – однією з головних задач вищого навчального 
закладу є формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах [2]. 

Результатом такої освітньої політики є недостатня екологічна обізнаність 
і освіченість населення. 

Змінити ситуацію на краще спрямоване Рішення Колегії Міністерства 
освіти та науки України від 27.11.2015 «Про екологізацію вищої освіти України 
з метою підготовки фахівців для сталого розвитку» [3], яке пропонує ряд 
заходів з формування екологічної компетентності випускників ВНЗ та визнає 
екологізацію освіти в Україні одним з пріоритетних напрямків діяльності МОН 
України. Слід відмітити, що вказаний документ рекомендує для досягнення 
належної якості екологічної освіти під час підготовки стандартів вищої освіти 
не лише включати екологічну компетентність фахівця до переліку загальних 
компетентностей (п. 3 Рішення), а й включати екологічну складову до змісту 
навчальних дисциплін усіх галузей знань (п.10 Рішення). Важливо, що Рішення 
стосується не лише екологізації освіти у ВНЗ, але й освіти дітей та учнівської 
молоді. На думку розробників концепції екологізації (Національний 
лісотехнічний університет України), такий підхід дозволить «повернути 
сучасну економічну людину (homo economicus) до її першооснови – людини 
розумної (homo sapiens) у тому сенсі, який в нього вкладав В.І.Вернадський» 
[3], що в свою чергу в майбутньому призведе до становлення екологічно 
безпечної економіки.  

Таким чином, можна зробити висновки, що настав час приведення  
формальної екологічної освіти в Україні до вимог сучасності. Прагнення до 
сталого розвитку потребує кваліфікованих фахівців-екологів та високого рівня 
екологічної обізнаності усіх верств населення. Тому питання екологічної освіти 
потребує уваги з боку суспільства та керівних органів країни. Виконання 
Рішення Колегії Міністерства освіти та науки України від 27.11.2015 «Про 
екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого 
розвитку» підвищить якість екологічної освіти усіх верств населення, що в 
майбутньому дозволить сформувати суспільство з превалюючою 
екоцентричною свідомістю та екологічно безпечною економікою.   
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ГЛОБАЛЬНО РІДКІСНІ ВИДИ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA) 

НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ» 
 

Великий Луг є унікальним природним комплексом, який має велике 
біогеографічне, екологічне, природоохоронне, історичне та рекреаційне 
значення. Тільки у 2006 р. у цій місцевості було утворено національний 
природний парк «Великий Луг». Першорядною задачею функціонування цього 
природоохоронного об’єкту є інвентаризація його біологічних ресурсів. 
Особливе місце серед біоти парку посідають представники ряду Лускокрилих 
(Lepidoptera), адже вони відіграють провідну роль в існуванні місцевих 
фітоценозів, бо є активними запилювачами. Першочергову увагу серед 
комплексу видів лускокрилих слід приділити рідкісним і зникаючим видам, 
занесеним до охоронних списків різних рівнів [1]. Потрібно детально дослідити 
екологічні особливості місцевих популяцій таких видів. Давно відомо [1, 2], що 
індивідуальна форма охорони неефективна, необхідно охороняти цілі популяції 
разом із їх біотопами [3].  

Робота по дослідженню фауністичного комплексу Лускокрилих 
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(Lepidoptera) НПП «Великий луг» розпочалась одразу після його створення. 
Наразі маємо низку робіт [2, 3, 4, 5], присвячених дослідженням різних таксонів 
Lepidoptera. Проте спеціалізованого дослідження саме глобально рідкісних 
видів не проводилось. Виявлення таких видів на території НПП та подальше 
дослідження їх біолого-екологічних особливостей є актуальною задачею для 
вирішення, метою нашого дослідження. 

На території НПП «Великий Луг» зареєстровано 27 видів лускокрилих, 
які мають різний охоронний статус. Таксономічна структура комплексу доволі 
різноманітна й презентує всі основні родини вищіх різновусих і булавовусих 
лускокрилих, у яких є види, що охороняються. У таксономічному відношенні 
цей комплекс утворений представниками п’ятьох надродин (Zyganoidea, 
Bombycoidea, Noctuoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) 11 родин (Zygaenidae, 
Saturniidae, Sphingidae, Noctuidae, Arctiidae, Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, 
Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae). 

Високе таксономічне різноманіття можна пояснити унікальним 
географічним положенням НПП, територія якого повністю знаходиться в 
азональних умовах долини р. Дніпро. Таке положення дає змогу проникати 
сюди різним зоогеографічним групам лускокрилих. 

На території НПП зареєстровано15 глобально рідкісних видів, тобто, 
видів, занесених до різних охоронних списків із міжнародним статусом. Серед 
них п’ять – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772), Hyles hyppophaes (Esper, 
[1793]), Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766), Phengaris arion (Linnaeus, 1758), 
Lycaena dispar rutila (Werneburg, 1864), що перебувають у Червоному списку 
МСОП. Усі вказані види, оцінюються у глобальному масштабі як види із 
мінімальною загрозою. Виключенням є лише синявці P. arion та L. dispar, які 
мають статус NT (види – близькі до уразливого стану). Треба зауважити, що всі 
глобально рідкісні види лускокрилих на території НПП реєструються щорічно, 
а стан їх популяцій занепокоєння не викликає. 

Однією із головних умов збереження рідкісних і зникаючих видів, у тому 
числі й лускокрилих, є складання національних Червоних списків (Червона 
книга України). 29 % видів лускокрилих, занесених до Червоної книги України, 
зареєстровано на території НПП «Великий Луг». Аналіз категорій цих видів 
засвідчив, що лише Zygaena laeta (Hübner, 1790) оцінюється в національному 
масштабі як зникаючий вид, решта мають категорії вразливий (53 %) та 
рідкісний (41 %). Серед занесених до Червоної книги України видів, особливе 
значення через стійкість i чисельність популяції на території НПП мають 
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758), Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller, 
1775]) та Plebeius pylaon (Fisher von Waldheim, 1832). 
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ГІДРОХІМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДЕЯКИХ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІПРА 

 
Основні водотоки Дніпропетровської області відчувають суттєвий 

антропогенний тиск з аграрно-промисловим порушенням природної рівноваги. 
Найбільш показовими у данному відношенні є притоки р. Дніпро, а саме 
рр.Самара, Вовча та Інгулець, які і були обрані об’єктами нашого дослідження.  

При аналізі гідрохімічного стану річок використовувалися дані 
«Екологічного паспорта Дніпропетровської області» за 2014 р., які зіставлялися 
з даними «Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 
середовища в Дніпропетровській області» за 2012 р. 
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Річка Самара – це лівий і найзначніший з приток Дніпра у басейні 
Запорізького водосховища. Загальна довжина Самари 311 км, а площа басейну 
– 22600 км2. Річка Самара – джерело водопостачання для промислових та 
сільськогосподарських потреб. Лабораторія моніторингу вод облводресурсів 
контролює якість води р. Самара у створі в с.Вербки та смт. Підгороднє. Скид 
стічних вод здійснюється рядом підприємств. Так скидання зворотних вод без 
очистки/недостатньо очищених здійснюється ПАТ “Лінде Газ Україна”, 
“Придніпровська ТЕС”, ПАТ ДТЕК “Дніпроенерго", ТОВ “Дніпропетровська 
паперова фабрика”, КП “Терновське житлово-комунальне підприємство”, 
КП “Павлоградводоканал”, КП “Дніпроводоканал”, ПАТ ДТЕК 
“Павлоградвугілля”, ТОВ ДДЗ “Енергоавтоматика” та ДП Санаторій 
“Новомосковський” у сумі понад 50 млн. м3 зворотних вод та 185408,8 т 
забруднюючих речовин. У порівнянні з 2012 р. скид зворотних вод збільшився 
на 0,79 млн. м3, а скид забруднюючих речовин навпаки зменшився на 50747,3 т. 
Скид нормативно очищених вод КП “Новомосковськводоканал” та 
ДП “Санаторій Новомосковський” у 2014 р. склав 2,6 млн. м3 зворотних вод та 
2687,1 т забруднюючих речовин.  

Якість води р. Самара не відповідає вимогам СанПіН № 4630-88, як 
водного об’єкту культурно-побутового водокористування. Максимальне 
перевищення нормативів ГДК впрожовж 2014 р. спостерігалось за наступними 
показниками: сухий залишок в 2,7-3,1 раз (ГДК – 1000 мг/дм3), хлорид-іони в 
1,5-3,2 раза (ГДК – 350 мг/дм3), сульфат-іони в 2,2-2,7 раз (ГДК – 500 мг/дм3) , 
ХСК в 1,4-1,9 раз (ГДК – 30 мг/дм3), марганець в 2,0 рази (ГДК – 0,1 мг/дм3). 

Річка Вовча – притока р. Самара довжиною 323 км і площею басейну 
13300 км². Вона є джерелом водопостачання для промислових та 
сільськогосподарських потреб м. Павлоград. Згідно з Програмою 
спостереження санітарний стан річки контролюється у створі в м. Павлоград. У 
Дніпропетровській області скид стічних вод у річку відсутній. 

У порівнянні з показниками 2012 р. санітарний стан річки в 2014 р. 
поліпшився: зменшились показники ХСК – з 45,9 мг/дм3 до 44,3 мг/дм3, БСК5 – 
з 6,8 мг/дм3 до 4,1 мг/дм3, кольоровість – з 60,6 град. до 15,94 град.  

Якість води р. Вовча не відповідає вимогам СанПиН № 4630-88, як 
водного об’єкта культурно-побутового призначення. Максимальне 
перевищення нормативів ГДК у 2014 р. спостерігалося за наступними 
показникам: ХСК – в 1,5 раз, сухий залишок – в 3,7 раз, хлорид-іони – в 1,6 раз, 
сульфат- іони – в 3,2 раза. 

Річка Інгулець – притока р. Дніпро довжиною 549 км та площею 
водозабору 14870 км2. У 2014 р. радіологічний та гідрохімічний контроль річки 
проводився відповідно до Програми моніторингу у п’яти постійних створах: 
р.Інгулець, с. Андріївка (нижче всіх скидів); Карачунівське вдсх. у м. Кривий 
Ріг; р. Інгулець, вище впадіння балки Грушуватої; р. Інгулець, гирло обвідного 
каналу ТОВ “Терра Консалтінг”; р. Інгулець, нижче впадіння р. Жовта.  

Аналізуючи результати лабораторних досліджень, можна зробити 
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наступні висновки: на р. Інгулець негативно впливають 10 підприємств, які 
скидають у воду високомінералізовані фільтраційні води (ПАТ “Криворізький 
турбінний завод “Констар”, ПАТ “ЄВРАЗ Суха балка”, ПАТ “ІнГЗК”, 
КП “Кривбасводоканал”, ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, 
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, КП “Фрунзенське ЖКП”, ТОВ “Терра 
Консалтінг”, ДПП“Кривбаспромводопостачання” та КП “Кривбасводоканал”. 
Майже всі підприємства скидають зворотні води без очистки або недостатньо 
очищені. Найбільше забруднювачів скидає ТОВ«Терра Консалтінг» – 22206,7 т. 

Слід зазначити, що у п’яти створах, де робилися дослідження, вміст 
сухого залишку коливався в межах від 780 мг/дм3 до 3017 мг/дм3. Якість води 
Карачунівського вдсх. не відповідає вимогам СанПиН № 4630-88 для пунктів 
господарсько-питного водопостачання. Вміст заліза у річковій воді поблизу 
обвідного каналу ТОВ “Терра Консалтінг” в 4,5 рази перевищує норму. У всіх 
інших контрольних створах цей показник залишається у межах норми. Вміст 
хлорид-іону різко підвищується біля обвідного каналу ТОВ “Терра Консалтінг” 
та с. Андріївка. Біля обвідного каналу ТОВ “Терра Консалтінг” він перевищує 
норму в 1,9 раз, а біля с. Андріївка в 3,1 раза. Вміст сульфат-іонів перевищує 
норму у двох створах – вище впадіння балки Грушуватої – у 1,1 раз та біля 
с.Андріївка – 1,2 раза. ХСК перевищує норму во всіх створах – від 1,4 до 2,3раз. 
Якість води у контрольному створі с. Андріївка незадовільна. Простежується 
забруднення води органічними та мінеральними речовинами. 

Отже проведений гідрохімічний аналіз складу поверхневих вод свідчить 
про втрати якості води рр. Самара, Вовча та Інгулець. Це пов’язано з дією 
різнопланових джерел забруднення, зміною їх витрат у просторі та часі, а також 
нерівномірним розбавленням стоків природною водою. Тому лише 
застосування комплексного підходу до виконання водоохоронних заходів дасть 
можливість досягти стійких позитивних змін у хімічному складі води 
досліджуваних річок. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

ГОРОДА КРАМАТОРСКА 
 

Мы живем во время технического прогресса, создавая и изобретая всё 
новые и новые проекты, которые, несомненно, облегчают нашу жизнь. Но 
последствия этих достижений напрямую сказываются на экологической 
обстановке окружающей среды во всем мире.  

В каждом уголке страны возрастает огромное  количество бытовых 
отходов, под складирование которых отводятся большие территории. Тонны 
твердых бытовых отходов (ТБО) накапливается в городах. Их обеззараживание 
и утилизация - одно из важнейших мероприятий в деле охраны окружающей 
среды. Переработка твердых бытовых отходов позволит не только сэкономить 
природные ресурсы, но и получить дешевое вторичное сырьё, что определит 
немалый экономический эффект. 

Под твёрдыми бытовыми отходами, которые могут быть использованы в 
качестве вторичного сырья, понимают: бумагу, картон, газеты, текстиль, шины, 
древесину, бумажные упаковки, металлолом, электронные изделия, аккуму-
ляторы, ртутные лампы, провода, изделия из полиэтилентерефталата 
(пластиковые бутылки), поливинилхлорида, полиэтилен, стекло, пищевые 
отходы, ДСП (древесно-стружечная плита), ДВП (древесноволокнистая плита) 
[1]. 

На сегодняшний день в городе Краматорске проживают около 320 000 
человек (учитывая количество местных жителей и переселенцев из зоны АТО), 
численность населения в соседних городах – Славянске и Дружковке 200 000 
жителей. В Краматорске уже давно остро стоит проблема переработки и 
утилизации ТБО. Одним из методов решения этой проблемы является 
строительство для города завода по переработке ТБО. Подходящим местом 
может быть местный полигон складирования ТБО. Согласно требованиям ДБН 
В.2.4-2-2005 [2], санитарно-защитная зона вокруг такого предприятия, как и 
полигона, должна составлять не менее 500 метров от жилой и общественной 
застройки. Для повышения экономической эффективности нужно по городу 
установить пункты сортировки отходов, на которых отходы будут 
сортироваться и сразу транспортироваться на перерабатывающий завод (не 
хранясь на них). 

Путём визуального осмотра карт городов, можно определить, что 
частный сектор (одноэтажные жилые застройки) занимают 50% от всей 
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площади города, 3-5-этажные застройки занимают  35 %, а 9-14-этажные – 
лишь 15%. Исходя из этого процентного соотношения, мы получили 
примерные количества жителей, проживающих в данных типах застройки. 
Опираясь на нормы ТБО на одного жителя в год по отдельным типам застройки 
[3], получили примерные расчеты, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Примерный расчет образования твёрдых бытовых отходов на общее 

количество населения за год 
Объекты 
образо-
вания 

отходов 
(жилые 

застройки) 

Средне-
годовая  
норма 

накопления 
ТБО 

на одного 
жителя, кг 

Количество жителей, чел 

Количество 
скопления 

мусора 
в год, кг 

Общая сумма 
образования 

отходов за год, 
кг, 
(т) 

Краматорск Славянск Дружковка 

320 000 
 

120 000 
 

80 000 
 

9-14- 
этажная 193 48 000 18 000 12 000 15 054 000 

219 934 000 
(219,9 тыс.) 

3-5- 
этажная 340 112 000 42 000 28 000 61 880 000 

одноэтаж-
ная 

 
550 160 000 60 000 40 000 143 000 000 

 
С ростом  населения городов увеличивается количество выбрасываемого 

мусора, а соответственно, территории под свалки занимают все большие 
площади. Уже сегодня по трём городам общее количество мусора, который не 
перерабатывается, составляет 219,9 тысяч тонн. Такие свалки несут в себе 
огромную опасность: ядовитый жидкий фильтрат этих свалок содержит всю 
таблицу Д. И. Менделеева. Он образуется из-за проникновения атмосферных 
осадков и ливневых стоков в накопленную «свалочную» массу. Потоки 
фильтрата загрязняют не только поверхностные, но и подземные воды, 
атмосферу в целом, хоть и обустраиваются по требованиям [2]. 

Избавление от мест скопления отходов не только снизит антропогенную 
нагрузку на город Краматорск, но предоставит новые рабочие места, сэкономит 
природные ресурсы, избавит от животных, которые являются переносчиками 
различных вирусов и инфекций. Эту проблему необходимо решать в срочном 
порядке уже сегодня. 
 

Литература 
1. Коробко, В.И. Твёрдые бытовые отходы. Экономика. Экология. 

Предпринимательство: монография: научная специальность 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» [Текст] / В.И. Коробко, В.А. 
Бычкова. – М.: ЮНИТИ: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –  131 с. 

2. ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів». 
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О КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ ШАХТ 
 

В настоящее время внимание промышленности, как в дальнем, так и в 
ближнем зарубежье вновь обращается к породным отвалам угольных шахт.  

Угольные предприятия значительно загрязняют окружающую среду. При 
этом вред экологии наносится не только непосредственно в процессе добычи, 
но и в последствии много лет после ее прекращения. Источником такого загряз-
нения являются породные отвалы или терриконы. Вредное воздействие 
терриконов на окружающую среду сопряжено также с тем, что породным 
отвалам присуще самовозгорание с выделением в атмосферу вредных газов и 
пыли, вплоть до взрыва терриконов. 

В среднем из одного горящего отвала за сутки выделяется около 10 т 
окиси углерода, 1.5 т сернистого ангидрида и значительное количество 
примесей других газов. Породные отвалы оказывают токсическое воздействие 
на весь живой организм - содержащиеся в них цинк, медь, свинец, кадмий, 
никель отрицатель-но влияют на ЦНС человека, нарушают работу почек, 
печени, изменяют фор-мулу крови и очень часто вызывают онкологические 
заболевания. Степень опасности зависит от валового содержания 
соответствующих токсичных компонентов и нахождения их в предельно 
допустимых для почв и геохимического фона нормах. Таким образом, главной 
задачей в национальном масштабе сего-дня должно стать снижение вреда, 
который причиняет окружающей среде горная промышленность, то есть 
уменьшение влияния терриконов на экологическую ситуацию в стране. 

Однако просто рекультивировать горные отвалы весьма дорого, и как, 
следствие нецелесообразно, ведь терриконы являются богатыми источниками 
ценного сырья и топлива для многих технологических процессов. Широкий 
спектр различных химических соединений и элементов, включающих германий 
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и редкоземельные, а также глинозём для производства бокситов, железная руда 
и непосредственно уголь при высокой доступности, низкой цене и практически 
неограниченных объёмах исходного сырья - породы, делает перспективным 
указанное техническое направление. Выполненные целенаправленно в 
специализированных лабораториях исследования химического состава ряда 
породных отвалов шахт (см. табл. 1) дают представления о химическом составе 
объекта предполагаемой разработки [1]. 

Таблица 1 
Результаты анализа проб породы и угля 

 
Наименование показаний Порода Уголь 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5 
1 Массовая доля золы, % 72,0 65,0 54,1 72,5 21,7 
2 Выход летучих веществ, % 21,5 18,4 17,1 21,2 69,9 
3 Массовая доля серы, % 1,09 0,67 1,75 2,07 2,3 
4 Содержание германия (Ge), г/т 40,0 20,0 30,0 55,0 5,0 
5 Массовая доля окислов в золе: 

SiO2 
Fe2O3 
Al2O3 
CaO 
MnO 
MgO 
P2O5 
FeO 

 
47,00 
20,65 
14,90 
3,40 
0,14 
1,45 
0,28 
0,32 

 
47,00 
20,65 
14,90 
3,40 
0,14 
1,45 
0,28 
0,32 

 
47,00 
20,65 
14,90 
3,40 
0,14 
1,45 
0,28 
0,32 

 
47,00 
20,65 
14,90 
3,40 
0,14 
1,45 
0,28 
0,32 

 
42,20 
19,96 
18,30 
4,15 
0,13 
2,06 
0,86 
0,32 

 
Таким образом, предлагаемый к разработке материал содержит 

повышенное количество угля - от 28 до 46%, а также сырьё для производства 
алюминия - Al2O3 (до 15%) и германия (до 55 г/т). Основную массу составляют 
оксиды кремния и железа (SiO2 - 47%, Fe2O3 - 20%), щелочные же компоненты - 
CaO и MgO не превышают 5%.  

Базируясь на указанных исходных данных, можно наметить следующие 
направления разработки породных отвалов: 

- производство бокситов и алюминиевых сплавов;  
- отделение магнитных железосодержащих соединений;      
- выделение германия;  
- выделение редкоземельных элементов. 
Предлагается, например, на базе закрывающихся шахт построить мини-

заводы по комплексной стопроцентной переработке накопленной породной 
массы. Проектом предусматривается извлечение из терриконов стратегически 
важных для страны алюминия, германия, скандия, галлия, иттрия, а также 
циркония. Разделение сырья на фракции планируется проводить 
электростатическим методом, что в десятки раз дешевле и экологичнее, чем 
применение традиционных технологий с использованием стандартного 
оборудования. Для измельчения горной массы предлагается использовать так 
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называемый электро-взрыв. Экскаватор будет нагружать породу на ленточный 
конвейер, доставлять в производственное помещение к дробилке и далее к 
магнитному сепаратору. Таким образом, сначала отделяется железо и его 
соединения. Затем извлекается сплав алюминия с кремнием, а далее 
редкоземельные элементы и германий, оставшаяся порода будет 
использоваться, как сырье для выпуска стройматериалов. В итоге на месте 
террикона появится облагороженная территория, которая может быть 
использована для хозяйственных целей. А перерабатывающий комплекс в 
составе нескольких мобильных блоков сможет перемещаться  на новое место. 
Наличие на шахтах железнодорожных и автомобильных подъездных путей, 
помещений промышленного и бытового назначения, энергетического ком-
плекса позволяет значительно сократить расходы и сроки введения в работу та-
кого мини-завода. Помимо этого, создание подобных предприятий обеспечит 
работой жителей заброшенных шахтных поселков. По предварительной оценке, 
на оснащение мини-завода всем необходимым оборудованием (транспортный 
комплекс, системы управления и контроля, электромагнитные сепараторы и 
электрогидравлические дробилки) и закупку химреактивов нужно $9.5 млн. 
Стоимость продукции, полученной из одного террикона среднего объема, 
составляет около $100 млн. Кроме того, после ликвидации очередного 
террикона, появляются возможности эффективно реализовать квоты на 
выбросы парниковых газов в соответствии с Киотским протоколом и 
использовать освободившуюся территорию для нужд сельского хозяйства [1]. 

Несмотря на трудности и риски, связанные с внедрением новых 
технологий, перспективность данного направления очевидна, т.к. утилизация 
отвалов позволяет решать одновременно целый ряд экологических, 
экономических и социальных проблем.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ «ЗДОРОВЬЯ» ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Понятие «здоровье экосистемы» (англ. «ecosystem health») используется в 

научной литературе для интегральных оценок последствий загрязнения 
окружающей среды [1, 2]. Ключевой характеристикой «здоровья экосистемы» 
является способность к сопротивлению внешним воздействиям и 
восстановлению своих структуры и функций. 

Для оценки здоровья водных экосистем уже много лет довольно успешно 
используется такой интегральный показатель, как эксэргия. Эксэргия 
определяется как расстояние между текущим состоянием системы и её 
состоянием в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Она 
указывает на количество работы, затраченной на создание данной системы из 
первичных компонентов, и информации, использованной при этом [1, 3, 4, 5]. 

Таким образом, эксэргия – мера отклонения экосистемы от равновесного 
состояния. Величина эксергии определяется степенью неравновесности 
системы, преобразующей энергию и ее структурой – именно это свойство 
делает применение концепции эксергии в термодинамике живого вещества 
весьма конструктивным. В конце XX в. понятие эксергии вошло в экологию. 
Сформировалось новое направление исследований, получившее название 
“эксергический анализ систем”. 

Исходя из опыта применения эксэргии, С.Э. Йоргенсен [3, 4] предложил 
т.н. «Экологический закон термодинамики» (закон максимизации эксэргии): 
экологические системы стремятся удалиться от термодинамического 
равновесия, и при всех возможных комбинациях процессов и компонентов 
система имеет склонность к выбору организации, которая даст системе столько 
запаса эксэргии, сколько возможно при данных условиях. В конечном итоге 
целевая функция живого вещества определяется как увеличение эксергии, т. е. 
способности производить полезную работу. 

Таким образом, с помощью такого индекса, как эко-эксэргия, можно 
исследывать следующие аспекты состояния экосистем [3, 5]: 1. Расстояние от 
термодинамического равновесия, т.е. общая  мера сложности экосистем; 
2. Структура (биомасса и размер сети) и функции (имеющаяся информация); 
3. Способность к выживанию (выраженная через биомассу и имеющуюся в 
системе информацию). 

Первые работы, посвященные применению эксэргии к оценке состояния 
экосистемы озера Байкал, были основаны на использовании математического 
моделирования. По их результатам было показано, во-первых, что эксэргия 
является достаточно реалистичной мерой реакции экосистемы на воздействие 
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внешних факторов, а во-вторых, различная чувствительность подледного и 
открытоводного планктонных сообществ к добавлению различных 
загрязнителей [6, 7]. 

Следующим шагом стало применение эксэргии и структурной эксэргии к 
анализу экспериментальных данных, полученных в ходе работ с мезокосмами 
на Байкале. По результатам этих работ показано, что значения структурной 
эксэргии однозначно уменьшаются пропорционально количеству добавленного 
в экспериментах токсиканта, в то время как другие параметры (биомасса 
отдельных компонентов сообщества, общая биомасса, эксэргия) заметно 
флуктуируют [2, 7].  

Эволюционным шагом в развитии исследований применимости эксэргии 
в качестве индекса здоровья экосистемы, стал расчет данного показателя для 
естественной экосистемы – планктонного сообщества пелагиали озера Байкал. 
В результате был сделан вывод об отсутствии выраженных неблагоприятных 
изменений в планктонном сообществе фонового района пелагиали Южного 
Байкала [5, 8, 9, 10]. 
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Розглядаючи екологічну свідомість не лише як психічне відображення і 

перетворення природного середовища, а і як цілісний світогляд людини, 
вважаємо найінтенсивнішим віковий період юнацтва. Адже саме в цьому віці 
вибудовуються основні світоглядні настанови, засади й орієнтації особистості. 
А тому екологічна свідомість слугує цілісною системою поглядів особистості 
юнака на світ, на власне місце в системі «людина-природа», розумінням і 
емоційним оцінюванням сенсу людської діяльності в забезпеченні сталого 
розвитку людства [1]. 

Визначення екологічної свідомості є надзвичайно важливим аспектом при 
дослідженні екологічної проблематики. Окрім того, не менш важливим є й 
виокремлення її основних типів, адже саме відповідно до них будуються 
різноманітні концепції, котрі дозволяють безпосередньо розробити методи 
вивчення особливостей екологічної свідомості. 

Найбільш повно відображають соціальну дійсність такі типи екологічної 
свідомості:  

1. Усвідомлено-діяльнісний тип екологічної свідомості (ЕС) – 
характерний для осіб, котрі мають достатній рівень знань, навичок та вмінь, які 
вони вдало застосовують у повсякденному житті та професійній діяльності. 
Характер відносин "людина – природа" при даному типові ЕС є суб’єкт-
суб’єктним. Таким типом ЕС можуть бути наділені як представники 
навчальних організацій, в т.ч. екологічної спрямованості, так і звичайні 
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мешканці, які активно долучаються до акцій, спрямованих на захист природи, 
як їх організатори або учасники – ,наприклад, озеленення чи прибирання 
паркових або лісових зон і т. ін. Сюди можемо віднести такі підтипи: активний 
(діяльність стає сенсом професійного та щоденного життя) та пасивний 
(діяльність не як життєве кредо, а в залежності від обставин, конкретних подій, 
наприклад, усунення наслідків урагану чи повеней тощо).  

2. Усвідомлено-егоїстичний тип екологічної свідомості – характерний для 
осіб, котрі мають достатній рівень знань, навичок та вмінь, але не застосовують 
їх ні у повсякденному житті, ні у професійній діяльності. Характер відносин 
"людина – природа", притаманний даному типові ЕС, є суб’єкт-об’єктним, де 
природа постає об’єктом споживання та життєдіяльності людини. Носії даного 
типу ЕС добре розуміють наслідки своїх дій, але невпинно продовжують 
наслідувати поведінку споживача, використовуючи можливості природи лише 
заради власної вигоди.  

3. Усвідомлено-відсторонений – представники даного типу ЕС мають 
достатній набір умінь та знань з екологічної тематики, але свідомо нічого не 
роблять для захисту довкілля, маючи для цього можливості, проте не маючи 
бажання чи мотивації до дій. Характер відносин "людина – природа" за цього 
типу ЕС є об’єкт-об’єктним.  

4. Обмежено-діяльнісний – притаманний мешканцям сільських 
місцевостей, людям, котрі не мають достатнього рівня знань, але на основі 
власного досвіду діють в інтересах природи, так, наприклад, сільські жителі, на 
відміну від багатьох міських мешканців, не будуть збирати лісову ягоду 
спеціальними інструментами, котрі дозволяють швидше збирати, але 
виривають ягоду з корінням, адже після таких відвідин лісу багато ягідників 
нищиться назавжди. Представники цього типу ЕС також можуть ділитися на 
активних та пасивних. Характер відносин "людина – природа", притаманний 
даному типові ЕС, є також суб’єкт-суб’єктним.  

5. Обмежено-егоїстичний – представники такого типу ЕС діють виключно 
заради власних інтересів, при цьому вони не володіють знаннями про 
шкідливість їх вчинків, вміннями та навичками, котрі допомогли б їм цього не 
робити. Характер відносин "людина – природа" за цього типу ЕС є суб’єкт-
об’єктним, де природа постає об’єктом людських цілей та потреб, тобто 
природне середовище виступає виключно об’єктом діяльності людини [2]. 

Власні дослідження щодо виявлення типів екологічної свідомості 
студентства міста Житомира проводились за допомогою методу анкетування. 
Анкета розроблялась відповідно до сучасного екологічного стану міста 
Житомира, враховуючи соціальну активність та свідомість студентів і 
складалась із 3-х категорій: категорія задоволеності, категорія 
поінформованості та категорія «готовність до дій». 

У ході досліджень було виявлено 3 основні типи екологічної свідомості, 
які притаманні молоді м. Житомира: усвідомлено-діяльнісний тип (підтипи 
активний і пасивний), усвідомлено-відсторонений та обмежено-діяльнісний 
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типи. Найбільший відсоток у середньому (37,25) належить усвідомлено-
діяльнісному типу. 
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ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА ЯК ФАКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ 

ПРИРОДНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК 
 

Природний потенціал України та географичне  розташування сприяє 
розвитку екологічної просвіти та туризму як додаткового фактору  дослідження 
та охорони природних памяток.  Досвід інших країн показує, шо екологічний 
туризм є як культурною, так і економічною складовою життя держави.  

У США  природничий туризм став  невід’ємною складовою життя. 
Мільйони людей відвідують Національні парки, заповідники, звичайні для 
пересічного американця парки відпочинку «біля дому», де поряд із 
культурними ділянками максимально зберігається природний стан 
навколишнього середовища. На таких ділянках, навіть безпосередньо у містах 
поряд з автошляхами та житлом, співіснує природна рослинність та тваринний 
світ. У невеликих містечках не дивина побачити оленя, білок, диких качок, 
лебедів, інших несвійських тварин та птахів, що співіснують з людиною та 
охороняються законом.  

Національні парки – несчисленні та неосяжні. Відвідання парків 
найчастіше є бескоштовним, в деяких потрібні квитки. Вони знаходяться у 
доброму стані, оздоблені зручностями для туристів (кемпінги, місця для 
наметів, безкоштовні парковки). Для створення максимального безпечного 
доступу до найбільш цікавих місць парки обладнані великою кількістю стежок, 
мостків, стан яких контролюється співробітниками та волонтерами.  
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Добре розвинена інформаційна складова: існують актуальні сайти, 
друковані видання, на місцях усі значні ділянки  обладнані стендами з 
поясненнями. 

Канадські Національні парки та парки відпочинку вирізняються 
рідкісною красою та різноманітністю природних умов. До парків відпочинку у 
містах вхід бескоштовний. Ці парки мають окремі пішоходні та велосипедні 
доріжки бо несуть і оздоровчу функцію.  

Значні для даної місцини об’єкти досліджуються та перетворюються на 
місця відпочинку, музеї (найстаріший будинок, шлюз, цікава природна 
ділянка). 

Національні парки можна знайти по всій Канаді. Щоб відвідати парк 
треба купити недорогий квиток. Існує система знижок, абонементів. Парки 
обладнані інформаційною мережею, парковками, місцями для наметів. 

Деякі природничі парки облаштовані взимку для зимових видів спорту, а 
влітку використовуються як пішоходні та велосипедні зони відпочинку. 
Місцями гирськолижні підйомники працюють і влітку, роблячи доступними 
незабутні краєвиди Канади. Наприклад, восени  популярними є поїздки з метою 
подивитися на особливе різнокольорове забарвлення лісів, що покривають 
гірські схили.  

Тож нам, безумовно, є на що орієнтуватися та взяти до уваги як приклад 
успішного формату реалізації державної політики щодо програми 
природоохоронного менеджменту та просвіти. 

Україна нині розглядає можливості розвитку екологічного та 
геологічного туризму.  Але, виходячи зі світового досвіду відомо, що самої 
наявності видатних природних та історичних пам’я ток  для успішної  ходи 
цього процесу замало.  

На прикладі Карпат ми бачимо, як суттєво зменшуються ділянки 
незайманої природи. У містах знищуються останні  островки  рослинності. 
Наразі значна частина заповідних територій віддана на відкуп приватним 
особам, недостатньо контролюється державою. 

Наведемо перелік деяких заповідників, що потребують додаткової уваги: 
Поліський, Український степовий, Канівський, Медобори, Рівненський, 
Горгани, Розточчя та інші.  

Підтримки з боку держави потребують також Національні парки: 
Подільські Товтри, Яворівський, Шацький, Сколевські Бескиди, Карпатський та 
інші.  

Враховуючи сучасну ситуацію та об’єктивне зменшення можливостей 
державного нагляду та фінансування природоохоронних заходів, необхідною 
вимогою є введення мораторію на зміни меж, площ, цільового призначення, 
несанкціонованого використання заповідних та природоохоронних земель.  

Інтерес до України та її заповідних об’єктів також є у таких країн як 
Індія, Китай та держав, нещодавно долучених до безвізового списку. Це 
підвищує можливості економічної ефективності екологічного туризму щодо 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

136 

самофінансування наукових досліджень та благоустрою заповідних територій.     
Для цього необхідна державна зацікавленість та підтримка, у першу чергу 

юридична та фінансова. Основою є на законодавчому рівні закріплена 
безперечна недоторканість та збереження природних та історичних пам’яток, 
гарантований доступ до них усіх бажаючих – це невід’ємна складова розвитку 
цивілізованої країни. 
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ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНОГО 

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ 

 
Черноземы лесостепи подвергаются антропогенному воздействию при 

длительной распашке, поэтому экологическое их состояние иное, чем на целине 
и отмечается наличие процессов деградации. Решение экологических проблем 
Орловской области предусматривает оценку не потерявших своего значения 
зональных объектов адаптивного природопользования. Такой эталонный опыт 
ландшафтного обустройства территории, включавший посадки местных и 
интродуцированных пород, начатых в 1821 году на склонах балок, оврагов, 
лощин различной крутизны был реализован в имении Шатиловых «Моховое» 
Тульской губернии [1-3]. Оценка изменений в свойствах почвы была проведена 
при сопоставлении делянок 120 - летнего стационарного опыта и однотипных 
участков выщелоченного чернозема под старовозрастными насаждениями, 
которые сформировалась на однотипной почвообразующей породе - 
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лессовидных суглинках с (55,7 - 58,6%) содержанием частиц физической глины 
(<0,01 мм). Под воздействием длительной распашки отмечена тенденция 
снижения до (63 – 65%) содержания в верхнем слое контрольных делянок 
агрономически ценной фракции (10 - 0,25 мм), по сравнению с той же глубиной 
под насаждениями лиственницы Сукачева (86%), дуба черешчатого (87%). Доля 
глыбистой структуры (>10 мм) на пашне увеличилась до (33 – 39%) и 
превышала этот показатель в 4,6 – 5,9 раз под древесными насаждениями. 
Основная доля агрегатов (77 – 82%) под насаждениями лиственницы, дуба 
черешчатого представлена зернистой структурой (1 – 5 мм). При распашке с 
1870 года опытного участка, доля зернистой структуры меньше (54 – 56%). На 
пашне контрольных делянок стационарного опыта водопрочность агрегатов в 
верхнем слое не превышала 60 - 63% и увеличивалась до 68% в подпахотном 
горизонте. Мелиорирующее действие старовозрастные насаждений 
лиственницы и дуба черешчатого в сравнении с той же глубиной на пашне 
проявилось в увеличении количества (82 - 84%) водопрочных агрегатов и 
высокой пористости (73-76%). Под лиственницей в связи с низкой плотностью 
и высокой общей пористостью, чернозем, характеризовался самой большой 
величиной водопроницаемости (среднее за 6 ч наблюдений 134 мм/ч). На 
контрольных делянках полевого опыта вследствие последействия обработок 
чистого пара водопроницаемость составила 55 мм/ч. Наибольшая численность 
шмелей, хищных жужелиц отмечена на опушечных участках, что обусловлено 
микроклиматическими особенностями формирования теплового, водно-
воздушного режимов почвы, температуры приземного слоя воздуха. Влияние 
лесных насаждений сказалось в увеличении «кротовинных» почв, что в 
значительной мере связано зоогенной перерытостью части профиля, которую 
отмечал В. В. Докучаев в 1877 году во время почвенного обследования 
территории имения Шатиловых «Моховое» [4].  

Таким образом, опыт ландшафтной организации территории с системой 
старовозрастных защитных насаждений позволяет рассматривать воздействие 
лесных угодий в качестве необходимого средства устранения эрозионных 
процессов в условиях расчлененного рельефа и улучшения свойств почв. 
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ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ 

АВТОТРАНСПОРТУ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
У МІСТІ ЛУЦЬК 

 
Автомобільний транспорт завжди робив найбільший внесок у 

забруднення атмосферного повітря, навіть тоді, коли на повну потужність 
працювали підприємства. Нині, коли спостерігається спад виробництва, 
автомобіль загалом став основним джерелом ускладнення екологічної ситуації. 
Кількість автотранспорту у м. Луцьк зростає з року в рік. Так, у 1985 р. 
чисельність автотранспорту становила 16 957 тис. од. Сьогодні   зареєстрованих 
автомобілів є близько 66 тис. од., в тому числі легкового індивідуального 
транспорту – 59,4 тис. од. За інформацією проведеного моніторингу серед 53 
міст України в 2013 р., Луцьк займав 20-е місце із забруднення  атмосферного 
повітря. Рівень забруднення атмосферного повітря м. Луцьк знаходиться в 
межах вище середнього рівня забруднення атмосфери в Україні. Індекс 
забруднення атмосфери (ІЗА) м. Луцька за 2013 р. становить 8,55, у порівнянні 
з 2012 р. він  складав 7,99. Упродовж 2013 р. зафіксовано 140 випадків 
перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК), з них 89 випадків 
перевищень ГДК спостерігалось по діоксиду азоту, 18 випадків – 
формальдегіду, 33 випадки – фенолу. Отже,  рівень забруднення повітря у місті 
обумовлений високим умістом оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, 
фенолу, що містяться у  викидах від автотранспорту [1, 3].  

За даними Головного управління статистики у Волинській області  
викиди шкідливих речовин від  пересувних джерел забруднення у 2014 р. в 
атмосферному   повітрі м. Луцька становили 11,135 тис. тонн, що складає 92 % 
від загального обсягу викидів. Найбільше в атмосферному повітрі від 
пересувних джерел було зафіксовано викидів оксиду вуглецю – 8 тис. тонн, що 
становить 66 % від загального обсягу та 1,5 тис. тонн діоксиду азоту – 13 %. 
Решта викидів (13 %) припало на сажу, діоксид сірки, метан, леткі органічні 
сполуки. Отож, зберігається тенденція погіршення якості атмосферного повітря 
загалом, як наслідок зростання кількості автотранспорту індивідуального 
використання та відповідно низька якість пального [2].   

Для покращення якості атмосферного повітря у м. Луцьк пропонується 
низка оптимізаційних заходів спрямованих на зниження загазованості повітря    
від транспортної інфраструктури. Це насамперед є :  

- організація контролю за якістю атмосферного повітря та дотриманням 
допустимого рівня викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел; 

- здійснювати контроль термінів експлуатації та перевірку технічного 
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стану автомобілів;  
- щорічно проводити загальноміські акції “Чисте повітря” з метою  

контролю за викидами відпрацьованих газів двигунів  автомобілів, що 
експлуатуються в місті;   

- застосування каталізаторів знешкодження викидів автотранспорту 
(запровадити обов’язковість використання каталізаторів допалювання на всіх 
нових автомобілях) та використання високоякісного бензину й кисеньумісних 
добавок до нього; 

- використання нових видів автотранспорту, що працюють на 
альтернативних видах палива, насамперед газоподібному та  електромобілі;      

- покращення транспортно-експлуатаційного стану вулично-дорожньої 
мережі та приведення її у відповідність до нормативних документів, створення 
належної транспортної інфраструктури; 

- будівництво додаткових в’їзних магістралей та нової західної ділянки 
об’їзної дороги (22 км), транспортних розв’язок, реконструкція доріг районного 
значення, мостів відповідно до Генерального плану міста; 

- зменшення кількості автобусних маршрутів через центральну частину 
міста;  

- будівництво нових та капітальний ремонт існуючих (центральна частина 
міста, вул. Гнідавська) тролейбусних ліній, збільшення кількості одиниць 
електротранспорту на старих та нових маршрутах міста, зокрема вул. Боженка, 
Мамсурова, Довженка, Ранкова;  

- удосконалення системи управління вулично-дорожньою мережею  в 
режимі  „Зелена хвиля”. 

- розбудова велосипедної інфраструктури, облаштування велопарковок, 
створення пунктів прокату;  

- збільшення кількості зелених насаджень вздовж доріг, які  
виконуватимуть роль своєрідних “фільтрів” атмосферних домішок, 
очищатимуть повітря від пилу. Найефективніше поглинають і нейтралізують 
вихлопні гази такі породи зелених насаджень як клен гостролистий, липа 
дрібно- та широколиста, гіркокаштан звичайний, ясен звичайний, самшит 
вічнозелений,  тис ягідний, кизил криваво-червоний, горобина звичайна, береза 
повисла, робінія (псведоакація), бузина. Тому їх доцільно рекомендувати для 
озеленення примагістральних територій.  

На основі цього ми переконуємось в тому, що найбільшим 
забруднювачем атмосферного повітря м. Луцьк залишається автомобільний 
транспорт. Викиди шкідливих речовин від нього становлять 92 % від 
загального обсягу забруднення. У перспективі є необхідним впровадження 
запропонованих вище оптимізаційних заходів спрямованих на покращення 
якості повітря міста.  
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ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 
Залізничний транспорт за обсягом вантажних перевезень займає перше 

місце серед інших видів транспорту, за обсягом перевезень пасажирів друге 
місце після автомобільного транспорту. Стан навколишнього середовища при 
взаємодії з об'єктами залізничного транспорту залежить від інфраструктури з 
будівництва залізних доріг, виробництва рухомого складу, виробничого 
обладнання та інших пристроїв, інтенсивності використання рухомого складу та 
інших об'єктів на залізницях, результатів наукових досліджень та їх 
впровадження на підприємствах і об'єктах галузі. Кожен елемент системи має 
прямі та зворотні зв'язки між собою. Під час розвитку та функціонування 
об'єктів залізничного транспорту слід враховувати властивості природних 
комплексів: стійкість, комутативність, адитивність, інваріантність, 
багатофакторну кореляцію.  

Фактори впливу об'єктів залізничного транспорту на навколишнє 
середовище можна класифікувати за такими ознаками: механічні (тверді 
відходи, механічний вплив на ґрунти будівельних, дорожніх, шляхових та інших 
машин), фізичні (теплові випромінювання, електричні поля, електромагнітні 
поля, шум, інфразвук, ультразвук, вібрація, радіація та ін.); хімічні речовини й 
з'єднання (кислоти, луги, солі металів, альдегіди, ароматичні вуглеводні, фарби і 
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розчинники, органічні кислоти і з'єднання тощо), які поділяються на 
надзвичайно небезпечні, високо небезпечні, небезпечні та малонебезпечні; 
біологічні (макро- і мікроорганізми, бактерії, віруси) [1].  

Залізничний транспорт постійно впливає на природне середовище. Рівень 
впливу може знаходитися в допустимих, рівноважних та кризових кордонах. 
Характер впливу транспорту на навколишнє середовище визначається складом 
техногенних факторів, інтенсивністю їх впливу, екологічною вагомістю впливу 
на елементи природи. Техногенний вплив може бути локальним від одиничного 
фактора або комплексним від групи різних факторів, характеризуватися 
коефіцієнтами екологічної вагомості, які залежать від виду впливу, їх характеру, 
об'єкта впливу. Екологізація залізничного транспорту повинна бути 
пріоритетним напрямком розвитку Укрзалізниці [2]. Таким чином постає дуже 
актуальне питання щодо цілісності лісозахисних смуг, які розташовані 
паралельно до магістралі. Нажаль, останнім часом набула значних обертів 
тенденція тотального вирубування захисних лісових насаджень на всій 
території України. Шкода від таких неконтрольованих вирубок становить 
мільйони гривень в економічному вимірі і є колосальною щодо завданих збитків 
для навколишнього природного середовища. Безвідповідальна, недбала вирубка 
дерев пов’язана здебільшого із економічною кризою в нашій країні та 
поступового переходу опалення приміщень за допомогою твердого палива. Як 
наслідок –  лісосмуги  служать джерелом  дров для місцевих мешканців. 
Незрідка перед цим ліс підпалюють, щоб вигоріли чагарі й трава, і тоді вирубка 
виглядає як прибирання згарища. Насамперед це стосується Східних регіонів, 
де лісних насаджень не так багато, тому єдиним джерелом отримання деревини 
є лісозахисні смуги. При зменшенні площі таких насаджень суттєво 
збільшується зона розсіювання та розповсюдження шкідливих речовин, які 
пов’язані з роботою залізничного транспорту та перевезенням вантажів. 
Збільшується рівень шуму та вібрації, які впливають на безпосередньо 
розташовані населені пункти та людей. Також нищення лісосмуг і є одною з 
найбільших причин автомобільних аварій та зупинок залізниці в зимовий 
період. 

Експерти Національного екологічного центру України зауважують, що в 
більшості областей України лісосмуги у критичному стані, як через 
використання місцевими мешканцями на дрова, так і через невизначений статус 
та відсутність фахового догляду [3]. 

Українські захисні насадження мають охоронний статус, але за ними, 
здебільшого, нікому доглядати. Одна з причин – у тому, що за роки 
Незалежності уряд України так і не створив єдиної служби, яка б займалася 
проблемами захисних лісосмуг. Необхідні нормативно-законодавчі зміни, 
створення структур, які нестимуть за них відповідальність.  Також, під час 
вирішення національних екологічних проблем слід звернути увагу на соціальні 
передумови екологізації. 
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ВПЛИВ МІСЦЯ ЗРОСТАННЯ НА ПИЛКОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ 
CORYLUS AVELLANA L. 

 
Сьогодні уже встановлена можливість посилення пилкової алергії під 

впливом речовин, які містяться у атмосферному повітрі: аміак, хлор, фтор, 
оксигенові радикали, сульфіти, нітрати, продукти згорання дизельного палива 
тощо [4]. Забруднення навколишнього середовища подовжує терміни палінації 
рослин та змінює антигенну структуру пилку [1, 2, 4]. Доведена підвищена 
здатність забрудненого пилку індукувати сенсибілізацію та підвищувати 
реактивність слизової оболонки носа і бронхів [5]. Тому одними із основних 
причин пошкодження пилку є: фізичні – термальні, раціональні (іонізуюче 
випромінювання, УФ-випромінювання), гравітаційний та електромагнітний 
впливи; хімічні – неорганічні і органічні забруднювачі повітря, а також 
синтетичні мутагени і пестициди; біологічні – спори грибів, бактерії. 

На сьогоднішній день існує багато інформації про вплив метеорологічних 
факторів на концентрацію пилку в повітрі та палінацію взагалі. Але відсутні 
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відомості про вплив географічного локалітету на пилкову продуктивність видів 
з алергенними властивостями. Отже, одними із завдань було дослідження ваги 
пилку, що виділяє одне суцвіття ліщини звичайної (Corylus avellana L.) та 
встановлення впливу географічного локалітета на пилкову продуктивність 
виду. 

Для дослідження пилкової продуктивності на прикладі суцвіття ліщини 
звичайної (C. avellana) використовували методику Руднянської Є.І. (1979) [3]. 
Суцвіття зважували до і після виходу пилку із пиляків. Зразки заготовляли в 
трьох країнах: Словаччина (14 географічних локалітетів), Німеччина (два 
географічних локалітети), Україна (4 географічних локалітети) на початку 
періоду цвітіння в 2014 і 2015 роках. 

Вплив географічного локалітету при оцінюванні показників (вага пилку) 
вивчали за допомогою процедури ONE-WAY ANOVA. Достовірність гіпотези – 
вплив географічного локалітету на вагу пилку в пиляках суцвіття C. avellana – 
перевіряли за допомогою тестів Шапіро-Вілка, Колмогорова-Смірнова, 
Крамера фон Мізеса, Андерсона-Дарлінга. 

Визначена середня вага пилку  C. avellana, що в умовах Словаччини 
становить від 9 мг до 560 мг, в умовах Німеччини –210-230 мг, а в умовах 
України –180-220 мг. Середнє значення ваги пилку C. avellana з одного 
суцвіття становить 259±0,16 мг, при цьому максимальне значення – 1097 мг, а 
мінімальне – 2 мг. Загальна вага досліджуваних зразків пилку з усіх локалітетів 
становить 255,78 мг з коефіцієнтом варіації 62,23%, довірчим інтервалом 0,95, 
значенням тесту Стьюдента 50,40% при р > 0,0001. 

Результати статистичного аналізу мають відмінності у значеннях, що не 
дозволяє відкинути нульову гіпотезу, тобто існує різниця між значеннями ваги 
пилку з різних місць зростання виду, що підтверджує вплив географічного 
локалітету на пилкову продуктивність. 

Аналіз впливу географічного локалітету на пилкову продуктивність 
проявився у варіабельності значень ваги пилку C. avellana L., тобто, 210-230 мг 
(Німеччина), 180-220 мг (Україна) і 9-560 мг (Словаччина). Середній вихід 
пилку з однієї сережки становить 255 мг. Залежність пилкової продуктивності 
від локалітету перевірено статистичним тестуванням нульової та робочої 
гіпотез. 

Подяка. Автор висловлює подяку Міжнародному Вишеградському фонду 
за підтримку програми мобільності студентів, аспірантів і викладачів. 
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

 
Структура навколишнього середовища умовно може бути розділена на 

природні (механічні, фізичні, хімічні та біологічні) і соціальні елементи 
середовища (праця, побут, соціально-економічний устрій, інформація). 
Умовність такого поділу пояснюється тим, що природні чинники діють на 
людину в певних соціальних умовах і нерідко істотно змінені в результаті 
виробничої і господарської діяльності людей. Властивості факторів 
навколишнього середовища обумовлюють специфіку впливу на людину. Зміна 
в рівнях дії будь-якого з перерахованих факторів може призвести до порушень 
у стані здоров'я. Зміни в стані здоров'я населення, обумовлені впливом факторів 
навколишнього середовища, методологічно вивчати досить складно, оскільки 
для цього необхідне використання багатофакторного аналізу. 

Незважаючи на різноманітність екологічних факторів, у характері їх 
впливу на організм і у відповідних реакціях живих істот можна виявити ряд 
загальних закономірностей. У всіх організмів у процесі їх еволюції виробилися 
пристосування до сприйняття факторів у певних кількісних межах, які є 
межами позитивного впливу на організм, його життєдіяльність. 

Всі фактори середовища в природі впливають на організм одночасно, 
причому не кожен сам по собі, тобто у вигляді простої суми, а як складний 
взаємодіє комплекс. При цьому спостерігається посилення або ослаблення сили 
одного фактора під впливом іншого, в результаті чого абсолютна сила фактора, 
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яку можна виміряти за допомогою відповідних приладів, не буде рівна силі 
впливу чинника, яку можна визначити за відповідної реакції організму. 
Наприклад, спеку легше переносити при сухому, а не вологому повітрі, загроза 
замерзання вище при морозі з сильним вітром, ніж у безвітряну погоду. Таким 
чином, один і той же фактор у поєднанні з іншими надає неоднакове 
екологічний вплив. І навпаки, один і той же екологічний ефект може бути 
досягнутий різними шляхами. Наприклад, компенсація нестачі вологи може 
бути здійснена поливом або зниженням температури. 

На сучасну людину впливає велика кількість чинників, зумовлених 
науково-технічним прогресом. Це шкідливі агенти, пов'язані з розвитком 
атомної та хімічної промисловості, відходи виробництва, зростання темпів 
життя, розумових навантажень і т.д. Вплив згаданих факторів на людину 
докорінно змінило структуру захворюваності і смертності. Якщо на початку XX 
століття провідними були, головним чином, епідемічні хвороби, то в даний час 
на передній план вийшли серцево-судинні, онкологічні, нервово-психічні 
захворювання і травматизм.  

Прискорення технічного прогресу, прогресуюче забруднення 
навколишнього середовища, значне зростання стрессогенности сучасного 
способу життя збільшують ризик розвитку захворювань і роблять кожного 
потенційним пацієнтом медичних установ. Як відомо, в останні десятиліття 
відбувається інтенсивна зміна навколишнього середовища за рахунок різкого 
розширення промислового виробництва, зростання кількості відходів, що 
забруднюють навколишнє середовище. Все це безпосередньо впливає на 
здоров'я населення, завдає величезної шкоди економіці, різко зменшує трудові 
ресурси, а також потенційно створює канцерогенну і мутагенну небезпеку не 
тільки для здоров'я справжніх, а й майбутніх поколінь. Здоровий організм 
постійно забезпечує оптимальне функціонування всіх своїх систем у відповідь 
на будь-які зміни навколишнього середовища, наприклад, перепади 
температури, атмосферного тиску, зміна вмісту кисню в повітрі, вологості і т.д. 
Збереження оптимальної життєдіяльності людини при взаємодії з навколишнім 
середовищем визначається тим, що для його організму існує певна фізіологічна 
межа витривалості стосовно будь-якого фактора середовища і за кордоном межі 
цей фактор неминуче буде надавати чинять вплив на здоров'я людини. 
Несприятливий вплив чинників навколишнього середовища на організм 
залежить від природи та інтенсивності факторів, від готовності організму і його 
захисно-пристосувальних можливостей протистояти їм. З цієї позиції виділяють 
3 групи факторів: 1) фактори, щодо яких добре відома їх етіологічна роль у 
розвитку певних захворювань; 2) фактори середовища, які, не будучи 
безпосередньою причиною хвороби, служать умовами для їх розвитку; 3) 
чинники, які опосередковано впливають на організм, знижуючи його захисні, 
пристосувальні можливості.  

Жодне суспільство не змогло повністю усунути небезпеку для здоров'я 
людини, що виникають від одвічних і нових умов навколишнього середовища. 
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Найбільш розвинені сучасні суспільства вже помітно скоротили збитки від 
традиційних смертельних хвороб, але вони ж створили стиль життя і техніку, 
що тягнуть собою нові загрози для здоров'я. 
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СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 

В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗДОРОВЬЕ 
 

Нами газохроматографическим методом были проведены исследования 
подземных вод Житомирской области на содержание стойких  
хлорорганических пестицидов (ХОП): ДДТ и его метаболитов (п,п'–ДДТ, п,п'-
ДДЕ, о,п'–ДДД), ГХЦГ и изомеров α–ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, альдрин, 
гептахлор, фторсодержащий пестицид - трефлан, фосфорорганические 
пестициды (ФОП): метафос, карбофос. 

Установлено, что в подземных водах Житомирской области (с. Лука, 
с. Соловеевка, с. Ново-Озеряны, с. Городище, поселок переселенцев между 
с. Морозовка и с. Калиновка). 

ΣДДТ находится в концентрации 1.7.10-4 – 9.10-4 мг/дм3 
ΣГХЦГ содержится в концентрации  7.2.10-6 – 1.8.10-5 
Трефлан присутствует в концентрации  0 - 6.10-7 
Карбофос находится в концентрации 0 – 5.5.10-5 

Метафос содержится в концентрации 0 – 1.2.10-3 
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Альдрин, гептахлор не обнаружены 
В грунтовых водах пгт Корнин, с. Садки 
ΣДДТ находится в концентрации 8.1.10-6 – 1.4.10-5 

ΣГХЦГ содержится на уровне 1.1.10-5 

Альдрин, гептахлор, метафос, карбофос, трефлан не обнаружены. 
В поверхностных водах с. Городище (родник) 
ΣДДТ находится в концентрации  3.6.10-5 

ΣГХЦГ содержится в концентрации  8.8.10-6 
Альдрин, гептахлор, метафос, карбофос, трефлан не обнаружены (табл.1). 

 
Таблица 1 

Содержание хлорорганических пестицидов в подземных водах 
Житомирской области 

№ 
з/п 

Место 
отбора 

Скважина или 
колодец 

п,п
-

ДД
Т 

п,п
-

ДД
Е 

О,п-
ДДД 

Σ 
ДД
Т 

α - 
ГХЦ

Г 

γ - 
ГХЦ

Г 

Σ 
ГХЦ

Г 

Трефл
ан 

ФОП 

1 С. Лука 
Малинский 
район 

Скв.глубина 
60м, 
родоновая 
вода  

2. 

10-5 
8.8. 
10-4 

4.25.1
0-6 

9. 
10-4 

6.7.1
0-6 

1.12.1
0-5 

1.8. 
10-5 

6. 
10-7 

Карбоф
ос 
5.5.10-5 

2 пгт Корнин 
Попель-
нянский 
район  
Сев. 
окраина 

Колонка 8. 
10-6 

Сл. Н.о. 8.1. 
10-6 

4.1. 
10-6 

7. 
10-6 

1.1. 
10-5 

н.о. н.о. 

3 МТ ферма 
с.Соловеев-
ка Бруси- 
ловский 
район 

Скв. 8. 
10-6 

1.6. 
10-4 

4.25.1
0-6 

1.7. 
10-4 

2.4. 
10-6 

4.8. 
10-6 

7.2. 
10-6 

н.о н.о 

4 Поселок 
переселен- 
цев между 
с.Морозов-
ка 
Брусилов-
ский р-н и 
с.Калиновка 
Житомир-
ский р-н 

Скв. 
60 м 

4. 
10-5 

2.8. 

10-4 
1.7. 
10-6 

3.2. 
10-4 

1.92. 
10-6 

6.4. 
10-6 

8.3. 
10-6 

Н.о Н.о 

5 с.Ново- 
Озеряны 
Брусилов-
ский район 
детсад 

Скв. 8. 
10-6 

2.8. 
10-4 

Сл. 2.9. 
10-4 

1.92. 
10-6 

5.76.1
0-6 

7.7. 
10-6 

Н.о. Н.о 

6 с. Городище 
Житомир-
ский район  

Скв. 3. 

10-5 
1.2. 

10-4 
3.57. 

10-5 
1.8. 
10-4 

9.6. 
10-7 

6.4. 
10-6 

7.3. 
10-6 

Н.о. Н.о. 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

148 

Продолжение табл. 1 
7 с. Городище 

Житомир-
ский район 
южнее скв. 

Родник 
каптирован 
ный 

2.8. 

10-5 
6.4. 

10-6 
2.1. 

10-6 
3.6. 
10-5 

2.4. 
10-6 

6.4. 
10-6 

8.8. 
10-6 

Н.о. Н.о. 

8 с.Выгода 
Житомир-
ский район 

Колонка 1. 

10-5 
1.2. 
10-4 

3. 
10-6 

1.3. 
10-4 

1.92. 
10-6 

8. 
10-6 

9.9. 
10-6 

Н.о. Н.о. 

9 с.Садки 
Житомир-
ский район 

Колонка 
централизова
нное 
водоснабжени
е 

1.2. 
10-5 

Сл. 1.7. 

10-6 
1.4. 

10-5 
5.28. 

10-6 
5.8. 
10-6 

1.1. 
10-5 

Н.о. Н.о. 

10 с. Васи 
льевка 
Житомир-
ский район 
бетонный 
завод 

Скв. 7.2. 

10-5 
1.2. 
10-3 

8.5. 
10-6 

1.2
8. 
10-3 

4.1. 

10-6 
1.35. 
10-5 

1.76. 
10-5 

3. 
10-7 

Метафо
с 
1.2. 
10-3 

11 С. Лука 
Малинский 
район 

Скв. 60 м 
До  си 
стемы 
водопотребле
ния 

8. 
10-6 

1.6. 
10-4 

1.28. 
10-6 

1.7. 
10-4 

2.4. 

10-6 
5.8. 

10-6 
8.2. 
10-6 

Н.о. Н.о. 

Примечание. ФОП – фосфорорганические пестициды. β - ГХЦГ, альдрин, гептахлор -  не 
обнаружены. Н.о. – не обнаружен 
 

Сопоставляя полученные результаты с существующими гигиеническими 
нормативами (ПДК, ОБУВ) вредных веществ водных обьектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденными 
Министерством здравоохранения, отмечаем отсутствие превышения ПДК, 
однако, следует отметить, что одновременно в пробе подземных вод находится 
от 4 до 7 производных разных классов химических соединений, что 
представляет опасность, поскольку суммарный эффект их действия на организм 
человека не изучен. Пестициды относятся к числу наиболее опасных 
загрязняющих веществ окружающей среды (по данным ВОЗ и др. 
отечественных и международных организаций) необходимо отнести их к 
одному из важных факторов, влияющих на качество подземных вод. 

Хлорорганические пестициды, поступающие в организм человека с 
питьевой водой в концентрации выше ПДК, на фоне радиоактивного и 
техногенного прессинга вызывают отрицательные последствия в виде 
различных заболеваний химической этиологии (интоксикация, канцерогенное, 
мутагенное и тератогенное действие). 

По нашему мнению, пестициды потенцируют действие антропогенных 
загрязнителей (радионуклидов, тяжелых металлов и др.), которые в комплексе 
могут разрушать генетическую и имунную системы человека. 

Необходимо систематически проводить контроль за содержанием 
пестицидов в подземных водах Житомирской области. 
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Плетос Світлана 
старший викладач 

Одеський державний екологічний університет  
м. Одеса 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ЗОН ТА ЗАСАДИ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ 
 

Світовий та вітчизняний досвід просторово-економічного розвитку 
свідчить, що в результаті вражаючих темпів урбанізації в приміських зонах 
великих і найбільших міст відбуваються значні економічні, екологічні та 
соціальні перетворення, які характеризуються зростанням їх економічного 
потенціалу з одного боку та надмірним антропогенним навантаженням і 
погіршенням екологічної ситуації, зіткненням економічних і територіальних 
інтересів, загостренням соціальних конфліктів - з іншого [1]. 

Сьогодні міські агломерації є центрами економічного зростання багатьох 
країн світу. У межах міської агломерації створюються умови для більш 
інтенсивної економічної діяльності [2]. Ефект концентрації в одному місці 
великої кількості людей, їх життєдіяльності та розвитку промислових сил, що 
разом створює величезний економічний, науковий та інтелектуальний 
потенціал, стимулює зростання цих місць та формування міст. Навколо 
відповідних населених пунктів створюються приміські зони, які виконують як 
місто обслуговуючі функції, так і безпосередньо самостійно розвиваються. 
Гострота екологічних проблем приміських зон пов'язана не стільки з ростом 
величини міст, скільки з тими соціальними, економічними та технічними 
засобами, якими володіє суспільство для їх подолання. Це потребує 
досконалого механізму вивчення функціональних особливостей відповідних 
територій для забезпечення їх збалансованого розвитку.  

Формування міської агломерації – скупчень міських поселень, які 
об`єднані складними зв`язками, є важливою особливістю урбанізації на 
території Одещини. Одеська агломерація розміщена на північно-західному 
узбережжі Чорного моря.  

Головними чинниками її створення і функціонування є морські порти та 
потужний морегосподарський комплекс України, міжнародна торгівля, 
культурний, освітній, діловий та рекреаційний центри. Одеська агломерація 
розташована в центральній частині Одеської області і відноситься до великої 
моноцентричної слаборозвиненої агломерації. У планувальному аспекті в 
межах Одеської міської агломерації слід виділити власне приміську зону 
(Овідіопольський, Біляївський, Комінтернівський райони) та зону 
агломераційного розселення (Білгород - Дністровський, Роздільнянський, 
Іванівський, Березівський райони) [3]. Був проведений аналіз залежності 
використання земельного ресурсу агломерації відносно віддалі від міста-
центру. І було визначено, що спостерігається загальна закономірність 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

150 

збільшення інтенсивності використання території з наближенням до міста: 
збільшується частка забудованих земель, земель промислового та комерційного 
використання, земель громадського призначення, земель, які використовуються 
для транспорту та зв’язку, земель технічної інфраструктури.  

Аналізуючи використання земельного фонду міської агломерації в 
ретроспективі та на сучасному етапі, слід зазначити, що в останні роки 
повсюдно спостерігається тенденція до зменшення площі 
сільськогосподарських угідь. При цьому спостерігається збільшення площі 
земель під житловою забудовою, земель промисловості, земель комерційного та 
іншого використання, земель, які використовуються для транспорту та зв’язку. 
Як правило, причиною такого стану є продаж та зміна цільового призначення 
колишніх сільськогосподарських угідь на землі інших категорій земельного 
фонду.Отже найбільш інвестиційно привабливими саме є приміські райони, але 
й попитом на земельні ділянки користується і вся зона агломераційного 
розселення. Об'єктом інвестиційної діяльності міської агломерації є нерухоме 
майно, зокрема, земельна ділянка або територія (сукупність земельних ділянок), 
що перебувають у власності територіальної громади (громад), юридичних та 
фізичних осіб. При цьому продаж земельних ділянок підвищуватиме мотивацію 
до інвестування в економіку, вкладення коштів у будівництво, розширення та 
модернізацію підприємств, інтенсифікацію господарської діяльності і 
поліпшення якості землі. 

Перспективи розвитку приміської зони повинні прийматися з 
урахуванням економічного та соціального розвитку м. Одеси й Одеської 
області згідно з Стратегією економічного та соціального розвитку міста Одеси 
до 2022р., затвердженою рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013 № 
3306-VI, «Схемою планування Одеської області», Генеральним планом та 
відповідно розробленими і скорегованими згідно вимог окремих територій 
нормативно-правових документів.  
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ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ 

 
Життєдіяльність людей перебуває у безпосередньому взаємозв’язку із 

навколишнім середовищем. Стан здоров'я людини залежить від багатьох 
чинників, а саме: кліматичних умов, стану навколишнього середовища, 
забезпечення продуктами харчування, соціально-економічних умов, а також 
стану медицини. Хімічне, радіоактивне та бактеріологічне забруднення 
атмосферного повітря, води, ґрунту, продуктів харчування, а також шум, 
вібрація, електромагнітні поля, іонізуюче випромінювання викликають в 
організмі людини тяжкі патологічні зміни, що призводить до різкого 
збільшення захворювань, передчасного старіння та смерті, народження 
неповноцінних дітей.  

Основними джерелами забруднення атмосфери є енергетика (теплові та 
електричні станції), промислові підприємства, транспорт (у першу чергу 
автомобільний), комунальне й сільське господарство та військово-промисловий 
комплекс. Теплові електростанції викидають в атмосферу гази, що містять азот, 
кисень, оксиди сульфуру і нітрогену, оксиди карбону й металів, попіл та 
радіонукліди. Підприємства чорної металургії викидають гази, що містять пил і 
оксиди карбону, сульфуру, нітрогену та металів. 

Автомобільний транспорт, споживаючи моторні палива нафтового 
походження, викидає в довкілля продукти їх згоряння (відпрацьовані гази 
двигунів), продукти зношування шин, гальмівних колодок. Негативний вплив 
посилюється виробничою діяльністю, пов’язаною з функціонуванням 
автотранспортних підприємств (мийкою й фарбуванням автомобілів, заправкою 
та заміною паливних та експлуатаційних матеріалів) [1]. Небезпечним 
антропогенним забруднювачем повітря (4-й клас небезпеки) є оксид вуглецю 
(СО). Поряд з автотранспортом джерелом його потрапляння в атмосферне 
повітря є промисловість, опалення й теплопостачання. Сполуки сірки (діоксид 
сірки, 3-й клас небезпеки) та сірководень (2-й клас небезпеки) складають разом 
близько 25 % усіх викидів у повітряний басейн. Вони потрапляють в 
атмосферне повітря внаслідок спалення вугілля та нафтопродуктів у 
промисловості та побуті, чорній металургії, нафтоочищенні [3]. 

Внаслідок забруднення атмосферного повітря збільшується число хворих, 
що страждають такими захворюваннями, як: запальні процеси верхніх 
дихальних шляхів й очей, серцева недостатність, хронічний бронхіт, пневмонія, 
астма, емфізема легень, різні алергійні захворювання, інфекційні хвороби і рак 
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легень [2].  
Забруднення води також призводить до серйозних розладів здоров'я. 

Господарсько-побутові стоки призводять до біологічного забруднення води, що 
може викликати шлунково-кишкові захворювання (холеру, черевний тиф, 
дизентерію, лептоспіроз, сибірку) та захворювання печінки (гепатит) [4]. 
Забруднення води ртуттю спричиняє хворобу мінамато з тяжким ураженням 
центральної нервової системи. Високі концентрації нітратів у питній воді 
можуть спричинити гострі отруєння у людей. Причинами таких захворювань, 
як зоб, флюороз, карієс можуть бути зміни вмісту мікроелементів у складі води. 
Синтетичні миючі речовини можуть викликати подразнення шкіри, алергію, 
дерматити, порушення обмінних процесів шкіри і всього організму [5]. 

Забруднення ґрунтів пестицидами, мінеральними добривами, 
промисловими та стічними водами призвели до того, що ґрунт став джерелом 
інфекційних захворювань таких, як сибірська виразка, газова гангрена, 
правець, ботулізм, холера, черевний тиф, дизентерія, бруцельоз, чума [4]. 
Пестициди і мінеральні добрива, потрапляючи у питну воду та продукти 
харчування, порушують діяльність центральної нервової та серцево-судинної 
системи, зумовлюють ріст злоякісних пухлин [5]. Нітрати у високих 
концентраціях порушують діяльність щитовидної залози, серця, центральної 
нервової системи. 

Отже, несприятлива екологічна ситуація, зокрема забруднення повітря, 
води, ґрунту негативно позначається на здоров’ї людей. Тому першочерговим 
завданням є зниження рівня антропогенного впливу на навколишнє природне 
середовище й гармонізація розвитку людини у природі.  
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МЕТАПРЕДМЕТНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДИНИ 
 

Інтеграційні процеси в освітній сфері обумовлені, насамперед, пошуками 
альтернативи традиційному, інформаційно-репродуктивному, «предметному» 
навчанню, в основі якого лежить знаннєва парадигма, яка більшою мірою 
орієнтована на отримання знань про світ, природу, різні сфери наукового 
пошуку та життєдіяльності людини. Сучасна парадигма компетентнісного 
підходу в освіті визначає модель навчальної діяльності, за якою людина на 
різних рівнях освіти набуває компетенції, які трактуються як знання, вміння, 
сформовані на основі «Я-концепції», а тому інтегровані у її досвід і виступають 
основою її цінностей, свідомості, а відтак і життєдіяльності в цілому.  

Зокрема, екологічні знання в системі компетентнісної освіти 
інтеріоризуються в екологічну культуру людини, обумовлюючи характер 
взаємовідносин «людина-природа», а відтак і рівень її екологічної культури, яка 
визначає її найвищі цінності, спосіб життєдіяльності, позицію в контексті 
відповідного природного середовища. 

Компетентнісний підхід є альтернативою дробленню предметів 
відповідно до об’єктів наукового пізнання і передбачає формування 
відповідних компетенцій (екологічних у тому числі) на метапредметному 
(надпредметному) рівні, зберігаючи природні, об’єктивно існуючі зв’язки та 
взаємозалежності. Формування компетентностей передбачає 
загальнокультурний, загальноосвітній, особистісний розвиток суб’єкта 
навчання в цілісності, взаємозалежності складових. Принцип 
природовідповідності навчання, в основі якого – цілісність сприйняття світу, 
природи, професії стає свого роду механізмом протидії умовного поділу змісту 
освіти на предмети, інтегруючись у свідомості учня (студента, фахівця) у 
цілісні, особистісно детерміновані утворення типу: екологічне мислення, 
екологічна свідомість, екологічна культура та ін. Таким чином, метапредметний 
підхід у навчанні не є самоціллю, він програмує принципово інший тип 
навчання. Сутність метапредметного навчання також трактується дослідниками 
як оволодіння універсальними навчальними діями, тобто здатність суб'єкта до 
саморозвитку і самовдосконалення шляхом свідомого і активного присвоєння 
нового соціального досвіду, а також здатність самостійно засвоювати нові 
знання, формувати уміння і компетентності [1, 2]. Екологічна культура, що 
інтегрує знання, свідомість, мислення, визначає здатність людини вирішувати 
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актуальні для неї проблеми, самостійно приймати адекватні конкретній ситуації 
рішення, конструктивно діяти відповідно до сформованих цінностей, життєвих 
позицій.  

В контексті формування екологічної культури виділяється ядро змісту як 
необхідний комплекс знань, що формує фундамент ключових екологічних 
компетентностей. Ядро має системо твірну природу і передбачає подальше 
перманентне нарощування знань, умінь у відповідному особистісно 
орієнтованому контексті, актуалізуючи сфери самоосвітньої діяльності, 
особистісного саморозвитку. 

Отож, метапредметність буде сприяти формуванню цілісного освітнього 
простору, який починається з макрорівня і стосується найближчого природного 
середовища людини, яке, в свою чергу, є одночасно об’єктом 
природоохоронної діяльності людини та суб’єктом підвищення її екологічної 
культури. 

Цілісний освітній простір, метапредметність у його контексті визначають 
навчальний предмет природничого циклу як сегмент цілісності, а також 
визначають загальні для всіх педагогів підходи до формування екологічної 
культури учня, студента, дорослого в системі післядипломної освіти в 
комплексі цільового, змістового, технологічного, діагностичного компонентів. 
Екологічна освіта закономірно стає сферою самореалізації кожного, умовою 
реалізації екологічної культури в життєвому просторі, умовою перманентності 
та ефективності самоосвітньої діяльності, особистісного саморозвитку у 
зазначеному аспекті. 

На основі вищезазначених позицій виділені головні умови реалізації 
метапредметного підходу в реалізації завдань екологічної освіти: 

1. Системоутворююча, інтегруюча мета екологічної освіти має бути 
спільною у принципових позиціях для всіх рівнів та типів освітніх закладів і 
передбачати загальну логіку перманентного розвитку особистості, його 
екологічної культури, інтегруючи освітню та самоосвітню діяльність.  

2. Формування цілісного освітнього простору (школи, ВНЗ, міста, 
регіону), який трактується як продуктивне поле для всіх рівнів та форм 
взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, спрямованих на отримання загального 
для всіх результату – високого рівня екологічної культури особистості, що 
визначає тип та рівень її взаємовідносин з природнім середовищем.  

3. Реалізація метапредметного підходу, що передбачає формування 
екологічної культури особистості за концентричним принципом на основі 
базового блоку особистісно орієнтованих цінностей, інтегруючи зміст освітньої 
діяльності, проектуючи рух від загального до конкретного (і навпаки). 
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ДОСЯГНЕННЯ НЕЙТРАЛЬНОГО РІВНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 
ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Процеси деградації земель і опустелювання, а також зумовлені ними 

екологічні та соціально-економічні наслідки, серед яких − поширення бідності, 
голоду, локальних конфліктів та провокування вимушеної міграції населення, 
мають глобальний характер і добре усвідомлюються більшістю країн світу. Для 
консолідації міжнародних зусиль у подоланні цих проблем, зокрема, понад 20 
років тому (17 червня 1994 р.) було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з 
опустелюванням (КБО) [1], сторонами якої є 194 країни, у тому числі, Україна. 

Однак, незважаючи на зусилля на міжнародному, регіональному та 
національному рівнях, за час, що минув, істотних зрушень до покращення стану 
проблеми не відбулося. За даними КБО, нині понад 1,5 млрд. населення, з яких 
74% є бідними, повністю залежать від землі, яка уже є деградованою; щороку у 
світі втрачається 24 млрд. тон родючих ґрунтів, а збитки від деградації земель 
оцінюються у 40 млрд. доларів щорічно [2].  

Саме тому проблемам деградації земель та опустелюванню було 
приділено значну увагу під час Всесвітнього саміту зі сталого розвитку Ріо+20, 
що проходив у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у 2012 р. У п. 206 підсумкового 
документа цього саміту „Майбутнє, якого ми прагнемо” декларується: „Ми 
усвідомлюємо необхідність невідкладних дій щодо відвернення у зворотному 
напрямку процесу деградації земель. У цьому зв’язку, в контексті сталого 
розвитку ми будемо прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель у 
світі” [3]. Зважаючи на те, що земельні ресурси, які деградують тривожними 
темпами, створюючи загрозу сталому розвитку, цільова задача 15.3 Цілей 
Сталого Розвитку (ЦСР), прийнятих у вересні 2015 р., встановлює нову 
глобальну амбітну мету: домогтися досягнення нейтрального рівня деградації 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

156 

земель у світі до 2030 року [4]. 
Ця мета спрямована на підтримку і збільшення кількості здорових і 

продуктивних земельних ресурсів, відповідно до національних пріоритетів в 
області розвитку. Нейтральний рівень деградації земель – це гнучка мета, яка 
може бути реалізована на місцевому, регіональному або національному рівнях. 
Вона визнає суверенітет націй управляти компромісами і отримувати вигоду з 
синергії між біологічною та економічною продуктивністю. 

Для досягнення нейтрального рівня деградації земель слід впроваджувати 
практики сталого управління земельними ресурсами, такі як агролісомеліорація 
і екологобезпечне сільське господарство, які можуть знизити дефіцит 
врожайності і підвищити стійкість ландшафтів, запобігаючи подальшій 
деградації земель. Стале управління земельними ресурсами та діяльність по 
відновленню екосистем разом утворюють ландшафтний (екосистемний) підхід, 
за якого земельні, водні та лісові ресурси управляються як єдина інтегрована 
система для задоволення потреб в області продовольчої безпеки на 
відповідному рівні, забезпечення безперервного потоку екосистемних послуг і 
сприяння всебічному, зеленому зростанню. 

Безперечно, стан земель визначається повсякденним її використанням на 
місцевому рівні. Тому залучення місцевих громад і максимальне використання 
місцевих ініціатив має вирішальне значення для досягнення нейтрального рівня 
деградації земель.  

Використання ландшафтного підходу, інвестиції в рекультивацію 
деградованих земель може сприяти досягненню й інших глобальних цілей, 
таких, як зменшення рівня бідності, забезпечення продовольчої і водної 
безпеки, охорони біорізноманіття та пом'якшення наслідків зміни клімату та 
адаптації до них. Наприклад, розрахунки свідчать, що відновлення лише 12% 
деградованих земель сільськогосподарського призначення може привести до 
збільшення доходів дрібних землевласників на 35-40 млрд. доларів на рік і 
допоможе нагодувати ще 200 мільйонів чоловік щорічно протягом 15 років. Це 
також може підвищити стійкість до посухи і нестачі води, а також скоротити 
викиди парникових газів майже на 2 Гт CO2-екв. на рік [4]. 

Таки чином, прагнення досягти нейтрального рівня деградації земель має 
передбачати розроблення та впровадження політики і практики сталого 
управління земельними ресурсами для забезпечення таких взаємопов’язаних 
процесів, як мінімізація поточної деградації земель та запобігання їй у 
майбутньому та відновлення деградованих та малопродуктивних земель, а 
також ренатуралізація деградованих природних та напівприродних екосистем, 
що надають життєво важливі послуги для людей та підтримують функції 
навколишнього природного середовища. 
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ПАРАЗИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КИШЕЧНЫХ 

СИМБИОНТОВ HARPALUS RUFIPES (COLEОPTERA, CARABIDAE) 
 

Беспрерывный процесс экономической и социальной глобализации 
общества, интенсификация антропогенного воздействия на экосистемы 
приводит к непредсказуемым ответным реакциям со стороны природных 
компонентов [1]. Одно из таких последствий – возрастание частоты контактов 
животных с человеком вследствие разрушения и трансформации естественных 
местообитаний. Возникает угроза передачи человеку многочисленных 
зоонозных заболеваний. Зоонозы – инфекционные и паразитарные заболевания, 
которые передаются от животных к человеку. Важную роль в механизме этих 
процессов играют насекомые. Для разнообразных видов паразитических червей 
насекомые являются постоянными или промежуточными хозяевами, от 
которых гельминты переходят к человеку [1]. 

 Harpalus rufipes (De Geer, 1774) – жужелица волосистая, 
транспалеарктический полизональный вид, наиболее многочисленный среди 
жужелиц агроценозов. H. rufipes встречается на культивируемых землях, 
пастбищах, в садах, на загрязненных территориях, в рудеральных группировках 
урбоэкосистем. H. rufipes свойственны миграции, что приводит к 
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возникновению скоплений особей на участках местообитаний с оптимальными 
условиями [2]. На территории Украины H. rufipes распространен повсеместно 
[3]. 

В период с июня по сентябрь 2014 года методом паразитологического 
вскрытия обследовано 693 экземпляра H. rufipes, отловленных в агроценозах 
окрестностей Днепропетровска и урбоэкосистемах города. Исследование 
проведено компрессорным методом. У жуков удаляли кишечник, помещали на 
предметное стекло в физиологический раствор, наносили скальпелем 10–
12 поперечных разрезов. Временный микропрепарат среднего и заднего 
отделов кишечника рассматривали под световым микроскопом с x5, x10 и x40 с 
планапохроматичнимы объективами. Нематод фотографировали с 
использованием цифровой камеры с разрешением 5 мегапикселей для 
дальнейшей таксономической идентификации. 

В кишечнике H. rufipes единично найдены четыре вида нематод семейств 
Cephalobidae, Tylenchidae, Diplogastеridae, Strongylidae, а также 
инцистированные плероцеркоиды цестод. Экземпляры семейств Cephalobidae и 
Diplogastеridae представлены половозрелыми особями, Tylenchidae и 
Strongylidae – личиночной стадией. 

Strongylidae (отряд Rhabditida) – геогельминты, паразитические черви 
млекопитающих, преимущественно крупного рогатого скота, овец и т. д., 
которые паразитируют в кишечнике. Инвазионные личинки устойчивы к 
условиям окружающей среды и сохраняют жизнеспособность в почве или на 
поверхности травянистых растений [4]. Некоторые виды родственного 
семейства Strongyloididae являются опасными паразитами человека 
(Strongyloides stercoralis Bavay, 1876). Семейство Cephalobidae (отряд 
Rhabditida) – всесветно распространенные свободноживущие в различных 
типах почв черви, которые питаются бактериями. Семейство включает 24 рода 
и 275 видов [5]. Семейство Diplogastеridae, (отряд Diplogasterida) представлены 
связанными с беспозвоночными, в частности Coleoptera, или 
свободноживущими в почве круглыми червями. Связи Diplogastridae с 
насекомыми имеют форический характер [6]. Представители семейства 
Tylenchidae (отряд Tylenchida) распространены в большинстве почв. Это 
паразиты или эндокомменсалы насекомых, а также эктопаразитические 
фитонематоды [7]. Среди энтомопатогенных видов тиленхид паразитической 
является только половозрелая самка, другие стадии – факультативно 
паразитические. На ювенильной стадии развития нематоды покидают хозяина и 
развиваются в почве. Половозрелая оплодотворенная самка проникает в 
гемолимфу личинки или куколки насекомого [7]. Во всех случаях выявления 
червей в кишечнике H. rufipes всегда находился только один экземпляр 
нематоды. 

Хотя нематоды данных семейств, выявленные в кишечнике H. rufipes, не 
имеют паразитарного значения для человека, исследования широко 
распространенных в урбоэкосистемах и агроценозах видов беспозвоночных на 
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наличие потенциально опасных инфекционных и паразитарных инфекций 
необходимы для предотвращения санитарно-эпидемиологической угрозы и 
обеспечения высокого уровня жизни населения  
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЦЬ ГНІЗДУВАННЯ 
КАЧКОВИХ (ANATIDAE) ПТАХІВ У НПП «ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ»  
 

Біологічне та міжнародне значення Джарилгацької затоки, як 
міжнародного водно-болотного угіддя, у більшій мірі залежить від 
використання акваторії водоплавними птахами, зокрема качковими (Anatidae), а 
саме як місце перебування і кормовий біотоп під час міграцій  та зимівлі. Цінна 
затока та її острови (особливо о. Джарилгач)  як місце гніздування. У різні 
сезони року на територіїї НПП «Джарилгацький» перебувають 20 видів 
качкових. З них всі 20 мігрують і зимують в межах затоки. Найбільшу увагу 
потребують види, що можуть гніздитися на о. Джарилгач і на узбережжі затоки. 
Відомо, що 5 видів достовірно гніздяться: крижень (Anas platyrhynchos), 
нерозень, або сіра качка (A. strepera), галагаз (Tadorna tadorna), пухівка, або 
гага звичайна (Somateria mollissima) та крех середній  (Mergus serrator) [1]. Ще 
6 видів  гніздилися  в минулому (на початку 20-го століття). Серед них oгар 
(Tadorna ferruginea), шилохвіст (Anas acuta), чирянка мала (Anas querquedula), 
широконіска (Anas clypeata), попелюх (Aythya ferina), чернь чубата (Aythya 
fuligula) [2].  

Чотири види, що потенційно гніздяться, занесені до Червоної Книги 
України (огар, нерозень, пухівка та крех середній). Інші мають міжнародний 
охоронний статус (European Red List and 27EU) : пухівка, попелюх, мала 
чирянка, свищ, шилохвіст -  вразливі (VU), крех середній, огар – близькі до   
загрози зникнення (NT). 

Качкові – це види, які потребують особливої охорони  не тільки на 
території НПП «Джарилгацький», а й на усьому  Півдні  України. В багатьох 
місцях ці види не можуть успішно розмножуватись без додаткових заходів, що 
поліпшують їх умови існування.  З цієї причини, їх загальна чисельність 
поступово скорочується. За останні роки в Азово-Чорноморському регіоні 
чисельність качкових, що гніздяться, значно зменшується [3]. Гніздові території 
та біотопи руйнуються.  6 видів,  що гніздились у минулому, в теперішній час 
не зустрічаються на гніздуванні. 

З огляду на загрозливу ситуацію, що склалась  з качковими птахами у 
регіоні, та стратегічними цілями функціонування  Парку, що пов’язані з 
охороною та збагаченням Рамсарського угіддя «Каркінітська та Джарилгацька 
затоки», пропонуються біотехнічні заходи по відновленню та збільшенню 
чисельності видів родини качкових, що є найбільш вразливими в межах НПП 
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«Джарилгацький». Такі заходи  потребують особливої охорони, створення умов 
для гніздування та відновлення.  

Перш за все – це охорона місць потенційного гніздування. За нашими 
попередніми дослідженнями відомо, що на о. Джарилгач качки будують гнізда 
переважно по узбережжям внутрішніх озер та протоків, що розташовані у 
східній та північно-західній,  найбільш широкій частині острова. Зустрічаються 
вони і по периметру штучних водопоїв для тварин. Гнізда їх розміщуються у 
заростях очерету (Phragmites communis), полину (Artemisia sp.), рідше інших 
рослин.  Лише гнізда галагаза зустрічаються у лисячих норах і розкидані по 
всьому острові, переважно у піскових масивах. Місця, де можуть гніздитися 
качки, повинні бути під особливою увагою у квітні-травні. Господарську 
діяльність у цей час тут бажано не проводити. 

Іншим кроком по відновленню видів качкових птахів – це будівництво 
укриттів для гнізд, які б вони могли  займати. Зважаючи на складні економічні 
умови Парку, раціональним, при відновленні качкових на гніздуванні, є 
використання природних матеріалів у межах їх характерних гніздових біотопів. 
Найбільш доречними укриттями для гнізд є гнізда – курені, які виготовляються 
із торішньої рослинності, без порушення природних умов.   Такі гнізда 
формуються на узбережжі внутрішніх озер, на відстані 10-20м одно від одного. 
Зважаючи на відмінності біології різних видів качиних, ряд гнізд необхідно 
формувати уздовж прісних озер. Як відомо, качки займають лише від 15 до 30% 
таких споруд [4]. Тому для отримання щорічного  результату, необхідно 
формування більш ніж 100 гнізд на озерах о. Джарилгач. Для галагазів  та 
огарів  пропонується будівля штучних нір. 

В подальшому, необхідно ретельне вивчення біології видів та розробка 
методів штучного розведення та випуску в природу, особливо  для рідкісних 
видів. Паралельно необхідно наладити випуск на острів вирощених у 
мисливських господарствах крижнів та інших видів місцевої фауни качок [5].   
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ 
РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ 

 
Необхідність дослідження й використання нетрадиційних джерел 

вуглеводневої сировини, задекларована як альтернатива традиційним видам 
вуглеводневої сировини і є з однієї сторони шляхом до зменшення 
енергозалежності, а з іншої – чинником, що сприятиме посиленню 
техногенного навантаження і зниженню рівня екологічної безпеки в регіонах, 
перспективних на ці види сировини.  

Метою дослідження є визначення екологічних ризиків та загроз на різних 
стадіях видобутку газу "нетрадиційного" типу в Україні, а саме газу в 
ущільнених породах та сланцевого газу. 

Вірогідно визначити напрями техногенного впливу проведення розвідки і 
розробки вуглеводневої сировини на природне середовище та оцінити його 
наслідки можливо лише після тривалих моніторингових спостережень із 
початку розвідки і протягом його експлуатації.  

Слід зазначити, що при освоєнні родовищ нетрадиційних вуглеводнів, як і 
традиційних, існує певна стадійність: 1) підготовка та вивчення ділянки 
видобування; 2) проектування та спорудження свердловини, гідравлічний 
розрив, освоєння свердловини; 3) видобування (видобуток газу та повторне 
проведення гідророзривів); 4) завершення проекту та закриття свердловини; 
5) пост-закриття проекту та ліквідація. Дослідження нетрадиційних покладів 
вуглеводнів необхідно розглядати через призму екологічної безпеки 
геологічного середовища за будь-якого виду робіт, що пов’язані з пошуком, 
розвідкою і розробкою родовищ вуглеводневих газів у сланцюватих товщах та 
подальшим освоєнням ресурсів вуглеводнів. 

На різних стадіях освоєння родовищ вуглеводнів ступінь впливу на 
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навколишнє середовище змінюється. Умовно можна виділити кілька стадій 
техногенного навантаження (техногенезу), поява яких зумовлена різним 
впливом джерел техногенного навантаження на довкілля [1].  

Характеристиками джерел первинного техногенезу є те,  що вони 
розосереджені на значних площах, не піддаються контролю й оцінюванню їх 
впливу на довкілля, зумовлюють тимчасове відчуження земель, а їх вплив 
проявляється фрагментарно. Вторинний техногенез активізується при 
будівництві довгострокових споруд (бурових майданчиків, кущів свердловин, 
інших промислових і господарських об’єктів), які різною мірою впливають на 
компоненти довкілля. На етапі вторинного техногенезу існує небезпека 
забруднення гідросфери і ґрунтів продуктами відходів буріння, порушення 
ґрунтового покриву, зведення лісів, прояв небезпечних геологічних процесів. 

Третинний техногенез настає при експлуатації інфраструктури 
видобувного підприємства. Переважно для приповерхневої частини літосфери 
ця стадія виявляється розвитком небезпечних (екзогенних) геологічних 
процесів, пов’язаних з експлуатацією стаціонарних пристроїв (осідання 
поверхні, зсуви, інші процеси і явища під лінійними спорудами); забрудненням 
ґрунтового покриву, підземних і поверхневих вод флюїдами, що 
видобуваються, побутовими стоками, продуктами технології підготовки нафти і 
газу, паливно-мастильними матеріалами, іншими речовинами. 

На відміну від впливу джерел первинного і вторинного техногенезу вплив 
джерел третинного техногенезу вкрай складно піддається вивченню і 
прогнозуванню, оскільки виявляється на пізніших стадіях освоєння родовищ. Їх 
прояв не виключений також і після ліквідації інфраструктури родовища 
(наприклад, засолення водоносних горизонтів із прісними підземними водами, 
внаслідок вертикальної міграції солоних вод уздовж позатрубного простору 
неякісно заглушених свердловин або через літологічні вікна в перекривних 
породах). 

Можна виділити наступні основні рекомендації для мінімізації 
потенційних екологічних ризиків видобування сланцевого газу: 

1. Для уникнення проникання технологічних розчинів та рідини для ГРП 
у водоносні горизонти під час будівництва свердловин слід зводити кілька 
шарів непроникних бар’єрів, які включають залізні обсадні колони та 
цементування та вести жорсткий контроль за виконанням робіт оператором. 

2. Для збереження земельного фонду максимально обмежити розмір 
ділянки під розробку з обов’язковим технічним і біологічним 
рекультивуванням порушених земель. 

3. Найкращий міжнародний досвід та моніторинг забезпечення виконання 
законів треба впроваджувати на кожному етапі розробки сланцевого газу: 
дозвіл на свердловину, відбір зразків перед бурінням, стандарти будівництва 
свердловини, її завершення, видобуток, підключення, завершення її роботи [2]. 

Висновок. Для створення екологічної безпеки при розробці родовищ 
сланцевого газу необхідні цілеспрямовані наукові та експериментальні 
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дослідження з визначення рівня екологічної безпечності освоєння ресурсів 
вуглеводневого газу, запобігання й мінімізації негативного впливу на 
екологічний стан геологічного середовища. 
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СПОСОБИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙНИХ РОЗЛИВІВ НАФТИ 

НА ГРУНТИ  
 

Господарська діяльність людини тісно пов’язана з використанням нафти і 
нафтопродуктів. Тому для сучасної цивілізації стали закономірними екологічні 
катастрофи, пов’язані з наземними виливами нафтопродуктів. Такі забруднення 
негативно впливають на ґрунтовий покрив, поверхневі та підземні води [1]. 

Забруднення нафтою призводить до значних змін фізико-хімічних 
властивостей ґрунтів. Зокрема, внаслідок руйнування ґрунтових структур і 
диспергування ґрунтових часток відбувається зниження їх водопроникності і 
порушення фільтраційних режимів. У забруднених ґрунтах різко зростає 
співвідношення між вуглецем і азотом за рахунок вуглецю нафти. Це погіршує 
їх азотний режим та порушує кореневе живлення рослин [2]. 

У зв’язку з цим, із сільськогосподарського використання виводяться 
значні площі високопродуктивних чорноземів, ґрунту на територіях 
нафтопромислів і уздовж нафтопроводів, підземні й поверхневі води 
забруднюються нафтопродуктами та супутніми токсичними речовинами, які 
перетворюють родючі землі в екологічно критичні екосистеми [1]. 
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В світовій практиці, для реабілітації ґрунтів, забруднених аварійними 
виливами нафтопродуктів використовують три групи методів. 

Механічні методи локалізації аварійних нафтових розливів, у більшості 
випадків, полягають у зведенні земляних насипів із застосуванням важкої 
бульдозерної та вантажної техніки для зняття забрудненого шару ґрунту.  

Суть локалізації вуглеводневого забруднення з використанням фізико-
хімічних методів полягає в екрануванні поверхні розлитого нафтопродукту; 
перетворенні його на гелеподібний або твердий стан, що необхідно для 
забезпечення запобігання його випаровуванню і загорянню. Для перетворення 
нафтопродуктів на гелеподібний, загущений або твердий стани розроблені 
спеціальні структуроутворювачі та інші хімічні речовини. Інтенсивність 
випаровування можна зменшити або майже повністю виключити, покриваючи 
поверхню забруднювача шаром піни з поверхнево-активних речовин. Для цього 
створені спеціальні піноутворювачі [3].  

Біологічні методи засновані на інтенсифікації процесів самоочищення 
ґрунту шляхом внесення спеціальних біологічних препаратів (Біоактиватор 
HYDROBREAK 2000, Препарат BIOVERSAL FW Біопрепарат  "Мікроміцет", 
біопрепарати типу «Нафтокс», «Экобіос», «Сойлекс»), що представляють 
собою певним чином підібрані групи мікроорганізмів (бактерій і грибів) [2]. 

Отже, забруднення нафтопродуктами – це екологічна катастрофа. Нафта, 
потрапляючи у воду або ґрунт, порушує процеси життєдіяльності. Вона 
пригнічує самоочищення, змінюючи напрям метаболізму. Нафта настільки 
жорстока до природи, що на місці витікання нафтопродуктів у ґрунт, багато 
років поспіль не росте на цьому місці трава. Застосування тієї або іншої групи 
методів залежить від умов регіону розробки, характеру і ступеню забруднення.  

 
Література 

1. Исаева, Л.К. Основы экологической безопасности при техногенных 
катастрофах [Текст] / Л.К. Исаева. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. – 
156с. 

2. Процько, Я.І. Вплив нафти та нафтопродуктів на грунтовий покрив 
[Текст] / № 2 - 2010 Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2010, №2, 
217с.  

3. Вылкован, А.И. Современные методы и средства борьбы с разливами 
нефти [Текст] / А.И. Вылкован, Л.С. Венцюлис, В.М. Зайцев, В.Д. Филатов - 
СПб.:Центр - Техинформ, 2000. – 287 с. 
 
 

 
 
 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

166 

Семенюк Станіслав 
к.б.н., доцент 

Херсонський державний університет 
м. Херсон 

Шейгас Ігор 
к.с.-х.н., с.н.с., завідувач сектору 

ДП "СФ УкрНДІЛГА" 
м. Цюрупинськ 

 
РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З МАЙБУТНІМ ПЕРЕСЕЛЕННЯМ ДИКИХ 

РАТИЧНИХ ТВАРИН НА ОСТРОВІ ДЖАРИЛГАЧ 
 

Співробітники ДП "СФ УкрНДІЛГА" ведуть фахові спостереження у ДП 
"Скадовське досвідне лісомисливське господарство", починаючи з 1991 р., 
тобто – 26-й рік подовж, а на сучасній території НПП (в т.ч. на острові 
Джарилгач), спільно з колегами Державного університету – з 2010 року. Ми 
були свідками процесу "ризикованої" інтродукції, на наших очах формувалася 
місцева острівна популяція оленя асканійського, започатковувалися та 
розвивалися популяції лані та муфлона, змінювалася міграційна фаза 
життєдіяльності багатьох видів перелітних птахів, що перетворило природну 
систему Джарилгача на складний фауністичний феномен півдня України.  

Починаючи з 1973 року, коли на острів Джарилгач були завезені перші 20 
оленів з о. Бірючий, а згодом (1989 та 1993 рр.) – лань та муфлон, чисельність 
диких ратичних невпинно зростала. Стабільність новоствореного 
біоценотичного конгломерату популяцій крупних рослиноїдних тварин 
протягом всього періоду його існування досягалася, відповідно критеріям 
досвідного мисливського господарства: регулярним вилучення ратичних тварин 
(відловом, а також селекційним та трофейним відстрілом), жорстким контролем 
за чисельністю хижаків та виконанням комплексу біотехнічних заходів на 
території господарства. У разі відсутності такого контролю існувала (існує і 
нині) загроза перенаселення,  масових захворювань та епізоотій. 

Загострення фауністичних ризиків на Джарилгачі почалося у період 2012-
2013 років в умовах незатвердження лімітів на регулювання чисельності диких 
ссавців. Негатив посилився засухою, що скоротила запаси кормової бази 
острівних екосистем весною-влітку 2012 року. Індикатором цього скорочення 
став стан проективного вкриття Chrysopogon gryllus (золотобородника 
цикадового) на постійній пробній площі. Додаткову тривогу визвали результати 
епізоотичних обстежень території острова та клінічних  спостережень за 
тваринами в 2011-2012 роках спеціалістами Скадовського управління 
ветмедицини. Були зафіксовані анатомічні дефекти та хвороби кінцівок, очей, а 
також рогових утворень, генетичні аномалії, паразитарні захворювання у ланей 
та муфлонів. Зроблено висновок про перевищення оптимальної чисельності 
ратичних, що в подальшому може негативно впливати на стан популяцій диких 
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тварин та епізоотичну ситуацію на острові вцілому. 
Утримання у стабільному стані, в жорстких напівпустельних степових 

біоценозах острівної території, обмеженої морем, переущільнених популяцій 
крупних рослиноїдних ратичних: оленя благородного (Cervus elaphus L. 1758), 
перевищення величини оптимальної чисельності, визначеної "Проектом 
організації та розвитку мисливського господарства" – у 1,6 рази; лані 
європейської (Cervus dama L. 1758) – у 1,9 рази; муфлона (вівці гірської) (Ovis 
ammon L. 1758) – у 4,1 рази, ризиковане та проблематичне, бо вимагає 
постійного контролю та значних господарських зусиль. Методом зниження 
пресу ратичних на острівні ценози, альтернативним мисливству, може стати 
переселення тварин на огороджену частину материкової території Парку.  

Деякі ризики переселення. Не факт, що екологічно збалансовані в 
минулому природним відбором популяції сайгаків, верблюдів, куланів, оленів 
чи бабаків з шакалами та корсаками в зоні досліджень будуть оптимальними на 
теперішній час. Потрібно зважити на неминучу похибку, пов'язану з доволі 
різкими змінами клімату у регіоні, що призвело до змін кормової бази тварин та 
умов їх проживання. Першочергової уваги, як вид з найбільшим індексом 
загрози, потребує муфлон. Для цього агресивного виду з потужним 
репродуктивним потенціалом, характерні амплітудні перепади чисельності: за 
історичною довідкою, на сусідньому Бірючому його чисельність у 1976 році 
складала 10 особин. Згодом був пік росту у 987 (1992 р.) голів, а потім різке 
скорочення поголів'я до 27 особин узимку 1997-1998 рр., тобто за 20 років 
стадо зросло з одиничних особин до тисячі і знову скоротилося до одиниць [1].    

Можливими кандидатами на переселення мають бути степові 
(лісостепові) види антилоп, в тому числі – сайга (звичайна) (Saiga tatarica L. 
1766). Але слід пам'ятати про деякі її видові фізіологічні особливості, зокрема 
схильність до епізоотій. Хронологія падіжу сайги у природному ареалі 
Казахстану: 1982, 1984, 1988, 1993, 1995, 2010, 2015 роки. Щоразу гинуло від 
12 до 250-500 тисяч антилоп [2]. Таким переселенцем, імовірно, може 
виступити кулан (Eguus hemionus Pallas 1775), як аналог диких коней, древнім 
нащадком яких був тарпан (Eguus ferus ferus, або E. gmelini) – останнього 
дикого тарпана убили на території сучасної Херсонщини у 20-х роках ХХ 
століття [3].  

Для мінімізації ризиків стратегія переселення ратичних повинна 
виконуватися за наступними етапами: обстеження фактичного стану тварин на 
острові;  підбір та апробація життєздатності майбутніх видів-вселенців; вибір 
методів  виселення ссавців з острова та вселення "переселенців" на материк.  
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ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ УМОВ ПРОЖИВАННЯ У 
ТРАНСФОРМОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

 
Сучасними вченими визначено 4 категорії ризику для мешканців 

урбанізованих територій: забруднення (трансформація) навколишнього 
середовища; різноманіття зв’язків; монотонність і стрес. Понад 50% жителів 
мегаполісів, міських агломерацій та великих міст мають вкрай низький 
імунітет, 59% страждають гіподинамією, а кожний п’ятий є психічно хворою 
людиною. Соціологи характеризують життя людини у сучасному місті як 
«життя на межі божевілля». Загалом відповідно до даних Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 300 млн. жителів потерпають від психічних 
розладів. Не зважаючи на високі досягнення у галузі медицини, ХХІ ст. 
характеризується зростанням кількості соматичних та психічних розладів. 
Загальновідомо, що стан здоров’я людини на 50% залежить від способу життя, 
на 20% – від оточуючого середовища, на 20% – від генотипу і на 10% – від 
рівня розвитку медичного обслуговування. У зв’язку з цим медицина сама по 
собі не у змозі істотно вплинути на збереження здоров’я людини без 
формування еколого-валеологічної свідомості та підвищення рівня медико-
екологічної обізнаності на рівні особистості. Тому в нових трансформованих 
умовах життя соціальні реалії вимагають досконалого вивчення та пошуку 
ефективних засобів вирішення найважливішої проблеми сучасності – 
збереження психологічного здоров’я людини.  
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Вирішення будь-якої наукової проблеми починається з розробки 
загальної теорії. Тому з теоретико-аналітичних позицій розглянемо визначення 
«психологічне здоров’я» в наукових працях провідних вчених. 
Незважаючи на різноманітні дискурси, це поняття не має єдиного трактування 
та усталеного змісту. Можна відокремити 3 основні підходи до трактування 
«психологічного здоров’я»: 1) психологічне здоров’я та психічне здоров’я 
вживають як синоніми; 2) психологічне здоров’я розглядають як аналог 
індивідуально-психологічних властивостей особистості у контексті соціально-
психологічної адаптації, самосвідомості, суб’єктивного благополуччя; 
3) психологічне здоров’я трактують як аналог особистісної зрілості, своєрідний 
ідеальний гіпотетичний стан досконалості. Дискусія охоплює також 
співвідношення «психічного» та «психологічного здоров’я» щодо їхньої 
співзалежності чи автономності. На думку І. В. Дубровіної (2000), термін 
«психічне здоров’я» стосується окремих психічних процесів і механізмів, а 
термін «психологічне здоров’я» охоплює особистість загалом, тісно пов’язаний 
з вищими проявами людського духу і дозволяє відокремити і підкреслити 
власне психологічний аспект проблеми психічного здоров’я на відміну від 
медичного, соціологічного, філософського та ін.. Аналізуючи поняття 
«здоров'я», «психологічне здоров'я», В. Е. Пахальян (2006) визначає останнє як 
«динамічний стан внутрішнього благополуччя (узгодженості) особистості, який 
складає її суть і дозволяє актуалізувати свої індивідуальні і віково-психологічні 
можливості на будь-якому етапі розвитку». Тобто «психологічне здоров'я» 
пов’язується з повноцінною життєдіяльністю людини, з притаманними їй 
індивідуально-біологічними, психологічними і соціальними функціями. 
«Психологічне здоров’я» – це комплексний показник, який характеризує 
психологічний механізм захисту особистості від психосоматичних 
захворювань, психологічна система безпеки, особистісний динамічний 
потенціал розвитку духовності, а «психічне здоров’я» – це медичний термін, 
який констатує лише відсутність психічних захворювань, нормує критерії 
свідомості, пізнавальної, емоційної, рухово-вольової сфер психічної діяльності 
людини. В.О. Ананьєв (2006), вважав, що психологічно здорові люди – це 
«соматично» здорові люди з розвинутим самоконтролем і засвоєнням реакцій, 
адекватних різним ситуаціям у житті; умінням розводити реальні і ідеальні цілі, 
межі між різними підструктурами «Я» – «Я-бажаючим» і «Я-повинним»; 
умінням регулювати вчинки і поведінку у межах соціальних норм (Лазурський, 
1995). Тобто одним з важливих аспектів розвитку психологічного здоров’я є 
соціальне благополуччя у соціально-психологічному розумінні (соціальна 
адаптація і адекватність реакцій на зовнішні дії (Мясіщев В.М., 1995)). 
«Соціальне здоров’я» знаходить відображення у адекватному сприйнятті 
соціальної дійсності; інтересі до навколишнього світу; адаптації до фізичного і 
суспільного середовища; спрямованості на суспільно корисну справу; культурі 
споживання; альтруїзмі; емпатії; відповідальності перед іншими; демократизмі 
у поведінці. Психологічне здоров’я, до сфери якого належать потреби, ціннісні 



ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
IN THE OPTIMIZING SYSTEM OF RELATIONS 

BETWEEN NATURE AND SOCIETY 

 

170 

орієнтації, інтереси, почуття, ментальність, ідентичність, сенсожиттєві 
орієнтації, чуття когеренції, самоактуалізація, Я-концепція, відображає рівень 
здатності людини до реалізації та розвитку власного потенціалу, а також 
потенціал і ресурсність соціальної адаптації. Тож серед критеріїв 
«психологічного» і «соціального здоров’я» помітна змістова близькість, що 
знову підкреслює взаємозв’язок у тріаді «психологічне» – «соціальне» – 
«фізичне (соматичне)». 

На основі проведеного аналізу ми дійшли висновку, що у сучасних 
умовах «гіподинамічного» життя більшості людей у трансформованому 
фізичному та соціальному середовищі, проблеми збереження здоров’я та 
подолання дезадаптації вкрай актуальні. Їх вирішення можливо лише через 
усвідомлення єдності й однакової значущості «фізичного (соматичного)», 
«соціального», «психологічного» компонентів здоров’я. Від якнайшвидшого 
розв’язання цієї проблеми залежать темпи й можливість соціального, 
економічного прогресу, формування цінностей і духовних принципів майбуття 
взагалі та існування цивілізації в цілому. 
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ОХОРОНА ЛІСІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ 
СУСПІЛЬСТВА 

 
З усіх природних скарбів, що належать нашій країни, ліс займає особливе 

місце. Це найдосконаліший високопродуктивний природний комплекс, здатний 
до відтворення, який дає понад 20 тисяч видів цінної продукції. Ліси – наше 
національне багатство. Площа лісового фонду в країні становить близько 
10,8 млн. га, із яких вкрито лісовою рослинністю 9,7 млн. га. Середній запас 
деревини на 1 га дорівнює 125 м3, а щорічний приріст – 4,2 м3. Ліси виконують 
ряд важливих функцій, основна з яких пов'язана з тим, що вони створюють і 
захищають природні ресурси. Ліси покращують якість довкілля, знижують 
рівень шуму, перешкоджають сильним вітрам і поглинають пил і гази. Як 
природне середовище багатьох видів рослин і тварин, ліси сприяють 
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збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття. Ліси допомагають 
регулювати водний режим річок і озер, оберігають ґрунт від ерозії і регулюють 
температуру. Нераціональне користування лісовими ресурсами призвело до 
того, що такі екосистеми як широколистяні ліси опинились на межі зникнення. 
Деградують також гірські ліси на півдні та заплавні ліси в басейнах великих 
річок. Все це є наслідками їх вирубання для будівельних та промислових 
потреб. Багато лісів постраждало при спорудженні водосховищ, прокладанні 
залізничних колій та шосейних доріг, або переведенні їх у категорію 
сільськогосподарських угідь. Щороку в Україні вирубується близько 14 млн. га 
лісів. Ліси страждають не тільки від нераціонального використання, але й від 
промислового забруднення повітря. Більше 1 млн. га лісів гине або 
ушкоджується промисловими викидами і кислотними дощами. Стан лісів 
погіршується також від надмірного використання хімічних засобів захисту лісу, 
хвороб і шкідників лісової рослинності [1]. 

Пожежонебезпечний сезон у Зоні відчуження (територія, з якої проведено 
евакуацію населення в 1986 році 30-ти км зона ЧАЕС), наступає з моменту 
сходження снігового покриву і продовжується до настання стійкої дощової 
осінньої погоди або утворення снігового покрову. Найбільше число лісових 
пожеж (65 %) приходиться на весну, 25 % – на осінь і 10 % – на літо. 
Статистика причин виникнення лісових пожеж у Зоні відчуження показує, що 
60 % пожеж пов'язано зі спалюванням відходів, халатністю і навмисними 
підпалами, 15 % – з екстремальними погодними умовами (іскри, блискавки, 
самозаймання, розряди ліній електропередач і т.п.), для останньої частини 
пожеж причини не встановлені. Близько 157 тис. га площі лісів України, 
забруднених радіонуклідами, було виведено з господарського обігу [2]. 
Радіаційним обстеження лісів встановлено [3], що загальною рисою 
радіоактивного забруднення є його мозаїчний, осередковий, високоградієнтний 
характер, за яким, доволі типовою є різниця між максимальними та 
мінімальними величинами густини радіоактивного забруднення ґрунту. Число 
лісових пожеж на забруднених 137Сs території з рівнем радіоактивного 
забруднення менше 5 Кі/км2 склало 68 %, від 15 до 40 Кі/км2 – 23 %, а решта – 
території з рівнем радіоактивного забруднення більше 100 Кі/км2. Таким чином, 
після аварії на ЧАЕС кількість пожеж та площ пошкоджень вогнем лісів у Зоні 
відчуження і гарантованого відселення збільшилось, що обумовлено впливом 
комплексу соціально-економічних та радіаційно-лісових чинників, серед яких 
головними є погіршення протипожежної охорони, протипожежного стану 
лісових масивів, недостатня ефективність протипожежної профілактики. 

З моменту аварії на 4-му блоці ЧАЕС стало зрозуміло, що природне 
очищення від радіоактивного забруднення проходило повільно. Чисте 
видалення 137Cs як екомітки складає менше одного відсотка на рік [4], тому, 
ймовірно, що без технологічного втручання швидкість фізичного розпаду 137Cs 
буде в значній мірі впливати на тривалість дії Чорнобильської аварії на лісові 
масиви. Незважаючи на те, що величина абсолютно природної втрати 137Cs в 
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лісах мала, рециркуляція радіоактивного цезію в лісах є динамічним процесом, 
в рамках якого взаємозворотні переходи між біотичними та абіотичними 
компонентами лісової екосистеми проходять на сезонній або довготривалій 
основі. Значні площі пошкодження та загибелі радіоактивно забруднених лісів 
від вогню (понад 15000 га), загроза вторинного забруднення радіонуклідами 
чистих територій, вимагають приділення серйозної уваги до питань 
протипожежного стану лісів в Зоні відчуження, розробки і впровадження 
спеціалізованої більш ефективної системи протипожежної охорони. Відомо, що 
внаслідок лісової пожежі радіоактивний дим може підійматися на досить 
значну висоту (до 3 км), перенесення радіоактивних продуктів згоряння 
відбувається на велику відстань (до 30 км) від місця пожежі. Причому, 
тривалість життя радіоактивної димової хмари у нижній тропосфері (до 1,5 км) 
– менше тижня, у верхній тропосфері – близько місяця, що створює радіаційну 
небезпеку для здоров'я населення. 

Тому одним із головних завдань єдиної державної системи цивільного 
захисту є раннє виявлення причин виникнення лісових пожеж, мінімізація їх 
наслідків та забезпечення радіаційного захисту населення від негативного 
впливу радіоактивної хмари. 
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Мезинський національний природний парк 
с. Свердловка, Чернігівська обл. 

 
ВЗАЄМОДІЯ МЕЗИНСЬКОГО НПП З МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ 

 
Збереження, відтворення та раціональне використання типових і 

унікальних природних комплексів Полісся – головна мета Мезинського 
національного природного парку, який розташовується в північно-східній 
частині Чернігівської області на площі 31035,2 га. 

Парк відрізняється багатством водних ресурсів. Його територією протікає 
друга за водністю притока Дніпра – р. Десна (53 км в межах парку), одна з 
небагатьох річок, що зберегла свій природний режим, бо не перекрита дамбами 
гідроелектростанцій, тому деснянська вода вирізняється чистотою, а заплава – 
незайманістю.  

Іхтіофауна Десни та заплавних водойм відрізняється великим 
різноманіттям. До звичайних видів належить щука, плітка, верховодка, 
плоскирка, головень, білизна, окунь, йорж. До рідкісних видів риб належать 
минь річковий, судак, в’язь, синець, сопа, чехоня [1]. 

Важливим фактором у збереженні і примноженні біорізноманіття регіону 
є охорона території і ресурсів Мезинського НПП, яка покладається на службу 
державної охорони (СДО) природно-заповідного фонду України. СДО парку – 
32 працівники на чолі з директором. Працівники відділу з метою запобігання 
правопорушень природоохоронного законодавства проводять щоденні 
патрулювання територією та спільні рейди з правоохоронцями й 
рибінспекцією.  

За клопотанням адміністрації парку у 2015 р. Міністерство екології та 
природних ресурсів України затвердило зміни до Проекту організації території 
Мезинського НПП, зокрема в розділі «Рибне господарство». Відтак, йдучи 
назустріч населенню та відвідувачам адміністрація НПП тепер може самостійно 
дозволяти лов риби у заборонений період у визначених місцях, за винятком 
місць нересту риби, та може переносити строки весняно-літньої заборони на 
лов риби на 10 днів у залежності від гідрометеорологічних умов року. 

Любительський і спортивний лов риби в період від сходу льоду до нового 
льодоставу, за винятком весняно-літнього періоду заборони, дозволяється 
здійснювати з берега або човна поплавковою та донною вудкою із загальною 
кількістю гачків 5 шт. на одного рибака та спінінгом. Застосування на вудках 
«двійника» чи «трійника «розглядається як один гачок. У разі відсутності 
льодоставу, лов риби здійснюється за режимом літнього періоду. Дані зміни 
забороняють лов риби на доріжку (тролінг) з використанням моторних човнів 
[2]. 

На сьогодні, на жаль, є проблеми для жителів території парку – це 
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заготівля дров у заповідній зоні та заборона полювання на території ПЗФ 
України. 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», здійснення протипожежних і санітарних заходів в заповідній зоні 
національного природного парку, що не порушують його режиму, дозволяється. 
Проте, плани санітарних рубок в заповідній зоні на сьогоднішній день не 
погоджуються відповідними державними органами влади. На території 
Мезинського НПП жителі таких сіл, як Вишеньки, Бужанка, Черешеньки, 
Чорнявка, Великий ліс, Рихли з кількістю населення від 27 до 200 осіб не мають 
змоги користуватись газовим опаленням, і використання дров для них – єдиний 
порятунок взимку. Проте, дані населені пункти по периметру оточені 
заповідною зоною до 30 км, в якій не дозволяється заготівля. Возити дрова 
конем з інших ділянок при такій відстані практично не реально. До того ж, 
майже 90% населення – люди похилого віку, яким це не під силу. Також, без 
дров залишаються школи, дитсадки, спеціалізована школа-інтернат для дітей-
сиріт в с. Черешеньки. 

У 2008 р. місцевим мисливсько-рибальським підприємством, без 
погодження з національним парком, створило відтворювальну ділянку на 
території НПП, хоча чисельність звірів перевищувала оптимальну. 

А після внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України» та заборони полювання в національних природних парках з 
2010 року на території Мезинського НПП склалася дуже напружена ситуація 
через значне збільшення чисельності хижих та шкідливих тварин, зокрема 
вовків, лисиць, бродячих собак, які винищують домашню худобу та птицю і є 
потенційними носіями вірусу сказу. До адміністрації парку постійно 
звертаються місцеві жителі та голови сільських рад з клопотаннями про 
допомогу у вирішенні даної проблеми. Чисельність диких кабанів за час дії 
заборони полювання значно зросла і перевищила оптимальну чисельність для 
даної території більше, ніж в 6 разів. У результаті знищені городи людей, 
виникли захворювання диких свиней на африканську чуму, яких відстрілювали 
та спалювали. Якби полювання було дозволеним, був би дохід від продажу 
карток в бюджет, не страждали б люди, не хворіли б свині в господарствах. 

Динамічна робота ведеться в напрямку наукових досліджень та 
спостережень за напрямами: аналіз кліматичних показників; вивчення 
судинних рослин; ентомологічні дослідження; палеогеографічні розвідки та 
вивчення ландшафтів; вивчення хіроптерофауни та дрібних ссавців, ін.. Це 
дозволило розробити ряд практичних рекомендацій природоохоронної 
тематики з оптимізації та збереження ландшафтів території Мезинського НПП, 
особливостей підгодівлі різних видів зимуючих птахів, виготовлення різних 
видів гніздівель та ін., а також розроблені плани дій, зокрема щодо охорони 
популяцій цибулі ведмежої, збереження білого лелеки, протиерозійних заходів 
щодо припинення площинного змиву ґрунтів, стабілізації схилів, припинення 
росту одвершків, зниження активного розмивання. Необхідні рекомендації 
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передані до сільських рад.  
Адміністрація НПП, колектив докладає всі зусилля, щоб допомогти або ж 

у певній мірі підтримати місцеву громаду, але, нажаль, не все від нас залежне.  
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ХОРОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА PINGUICULA ALPINA L. В УКРАЇНІ 

 
Дослідження популяцій рослин останнім часом стало пріоритетним 

напрямком  галузей ботаніки. Актуальним є вивчення змін структури й функцій 
природних популяцій, які відбуваються під впливом антропогенних факторів, 
що надзвичайно важливо для з'ясування адаптації рослин до умов середовища й 
мікроеволюції, а також практичних завдань, спрямованих на раціональне 
використання рослинних ресурсів, моніторинг та охорону генофонду видів [3]. 

Вивчення поширення Рinguicula alpina L. в Україні проводили на основі 
опрацьованих літературних даних та матеріалів з фондів гербаріїв Інституту 
ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (KW), Рівненського обласного 
краєзнавчого музею (RОKM), Національного ботанічного саду ім. М. М. 
Гришка (KWHA), Львівського Національного університету ім. І. Я. Франка 
(LW), Львівського природничого музею НАН України (LWS), Інституту 
екології Карпат (LWE).  

Pinguicula alpinа реліктовий арко-альпійський комахоїдний вид до 15 см 
заввишки. Листки оберненояйцеподібні, тупі, зверху вкриті залозистими 
волосками, зібрані у прикореневу розетку. Віночок білий з жовтуватими 
плямами біля основи нижньої губи. Цвіте з кінця травня до кінця липня. 
Плодоносить у липні – серпні, розмножується насінням [1, 2, 5, 6]. 

За літературними та гербарними даними вид наводиться для: 
- Закарпатська область – Рахівський район – полонина Гропа біля г. 
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Говерла (Валіщук, 1957, LWKS), Рахівський р-н. – хребет Свидовець, скелі 
Жандарми (Тасьянкевич, 1982, LWS), Рахівський р-н. – хребет Чорногора, г. 
Петрос (Данилюк, 2002, LWS), Рахівський р-н. – г. Близниця (Малиновський, 
1948, LWS). 

Охороняється у Карпатському національному природному парку, 
Карпатський біосферний заповідник, ландшафтному заказнику «Чивчино-
Гринявський» Івано-Франківська область, пам'ятці природи місцевого значення 
площею 5.0 га природи «Білий Потік» Чернівецька область, де влітку 2013 року 
було  проведено обстеження території та виявлено шість ценопопуляцій 
Pinguicula alpinа. Росте на мохових подушках, популяції невеликі за площею 
від 14 до 98 особин, вирізняються  локальним характером [4]. 

Негативний вплив на природнє самовідновлення популяцій Pinguicula 
alpinа  має проникнення худоби на територію місцезростань виду, внаслідок 
чого пошкоджуються дорослі особини в межах популяцій. страждають віл 
руйнування і трансформації екотопів внаслідок випасання худоби, 
рекреаційного навантаження та заліснення.  

Ці окремі популяції є дуже унікальними і потребують дбалої охорони, 
тому необхідно впроваджувати природо-охоронні заходи, які мають посприяти 
відновленню даних популяцій. Для збереження Pinguicula alpinа потрібно 
зведення огорожі, внаслідок чого буде збережено вагому кількість 
генеративних особин, що підвищить можливість достатнього самовідтворення 
популяцій виду. 

Збереження ценопопуляцій можливе шляхом постійного екомоніторигу, 
що дасть можливість встановити адаптивну здатність та ступінь стійкості видів, 
визначити фактори, які впливають на динаміку чисельності та структуру 
популяцій, з метою їх ефективного збереження. Можливість визначити розмір 
життєздатності популяцій, темпів приросту або коефіцієнтів розмноження і 
виживання, дозволить покращити умови мешкання і відновити ареали рідкісних 
видів рослинного світу. 
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
Забруднення і виснаження природного середовища в процесі 

промислового розвитку, так званого науково-технічного прогресу, поставило 
перед людством невідкладне завдання  порятунку життя на Землі, здоров'я 
теперішніх і майбутніх поколінь. Екологічний підхід висуває на перший план 
створення ресурсозберігаючих і екологічно безпечних технологій, 
реорганізацію вже існуючих підприємств по зменшенню викидів в атмосферу, 
забруднених стічних вод, захороненню радіоактивних відходів. Але і тут 
ключовою ланкою всього ланцюга передбачених профілактичних заходів є 
людина, від якої залежить: застосовувати або  не застосовувати ці екологічно 
безпечні технології, подумати про майбутнє наших дітей і онуків або 
заощаджувати грошові кошти на очисних технологіях. 

Людський фактор виробничо-економічної діяльності — це, насамперед, 
усвідомлення першочергових пріоритетів екобезпеки,  збереження середовища, 
придатного для життя людини. В природоохоронній діяльності – це 
усвідомлення того, що людина не Цар природи, а її частина і Природа має таке 
ж право на життя і існування, як і Homo Sapiens. У виборі шляху свого 
подальшого розвитку – це здатність людини прогнозувати наслідки своїх дій і 
усвідомлювати негайність зміни цінностей людського існування, а отже – 
забезпечення майбутнього для своїх нащадків. Отже, причини глобальної 
екологічної кризи і можливі шляхи виходу з неї треба шукати не в зовнішніх 
обставинах. Екологічна криза – це криза світосприйняття людини, 
антропоцентричної парадигми її мислення. 

Таким чином, на перший план виходить проблема розвитку екологічної 
культури, екологічної свідомості людства. З кожним роком проблеми мотивації 
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людської діяльності, її зв’язок з особливостями культури, появ нових 
стандартів поведінки стають дедалі все важливішими. Вони переходять з 
площини теоретичних знань в галузь практичних завдань екологічної культури, 
її формування і розвитку, в площину забезпечення розв'язання реальних 
соціокультурних завдань сьогодення. 

Усвідомлення загрози знищення людства без зміни антропогенної 
парадигми мислення вже не вимагає додаткових доказів, аргументів і фактів – 
їх більше ніж достатньо. Але існує протиріччя між науковими знаннями і 
практичною діяльністю людства, між рівнем теоретичних знань і розв'язком 
реальних завдань сьогодення. Для розв'язання цього протиріччя необхідні 
об'єднані зусилля фахівців-природоохоронців, екологів і законодавців, 
політиків і освітян, фахівців з прикладної культурології, психології, педагогіки. 
Реальний рівень сформованості екологічної культури нашої молоді залишається 
вкрай низьким, отже, існує протиріччя між усвідомленням необхідності 
негайних заходів щодо зміни ціннісних пріоритетів людства і ефективністю 
процесу формування екологічної культури особистості і суспільства в цілому. 

В Придніпровській державній академії будівництва та архітектури 
продовжується розробка та здійснення проекту сучасного 
високотехнологічного соціоекокомплексу, провідна ідея якого – мінімальне 
втручання в природне середовище, створення екологічної ніши для людини, яка 
живе у злагоді з природними циклами довкілля й зі своєю внутрішньою 
природою. Синергетичний підхід до створення концепції проекту 
соціоекокомплексу дозволив інтегрувати принципи сталого розвитку, сучасні 
наукові дослідження, новітні технології і багатовіковий досвід наших предків, 
традиційні надбання національної культури. 

Проект сучасного високотехнологічного соціоекокомплексу передбачає 
структурування не тільки природно-антропогенного, але й соціального 
простору. А отже, потребує зміни способу життя людини ХХІ ст.. Рівень 
культури людини і суспільства безпосередньо впливає на формування 
мотивації щодо збереження здоров’я, на ступінь пріоритетів потреб людини і 
створення відповідної атмосфери в суспільстві, де здоровий спосіб життя буде 
вважатися не тільки обов’язковим, але престижним і привабливим. Для 
розуміння й сприйняття сутності проекту сучасного високотехнологічного 
екопоселення широким загалом необхідно сприяти формуванню й розвитку 
екологічної культури українського суспільства. 

 
Література 

1. Савицкий, Н.В., Складановская, М.Г. Экополис – новая концепция 
развития социума [Текст] / Н.В. Савицкий, М.Г. Складановская // Людина і 
світова глобалізація: перспективи та межі розвитку: Тези Міжнародної наукової 
конференції / Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В.Лазаряна. – Д.: 
Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В.Лазаряна., 2012. – с. 44-
45 



СЕКЦІЯ 1 
ЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 1 
ECOLOGY AND ITS SIGNIFICANCE 

IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL 

 

179 

2. Складановська, М.Г. Людина і світ. Вступ до екологічної психології.: 
Навч. посіб. [Текст] / М.Г. Складановська – Дніпропетрвоськ: НГУ, 2004 – 130с. 
 
 

 
 
 

Скринник Аліна  
асистент 

Кузін Наталія  
к.е.н., доцент, завідувач кафедри  

Сумський національний аграрний університет 
м. Суми 

 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
 
Людство переживає надзвичайно важливий період своєї історії - період 

загрозливого для існування цивілізації, зростання низки негативних факторів 
таких як деградація природних ресурсів, деградація людської моралі, 
поширення хвороб, зростання конфлікту між техносферою і біосферою. 

Значне погіршення стану більшості екосистем біосфери, значне 
зменшення біопродуктивності і біорізноманіття, катастрофічне виснаження 
ґрунтів і мінеральних ресурсів при одночасному небаченому зростанні 
забруднення всіх геосфер пов'язані з інтенсивним зростанням кількості 
населення на планеті та розвитком науково - технічної революції протягом 
останніх 40-50 рр.  

Негативний вплив людини на біосферу проявляється у таких формах: 
- зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування 

лісів, меліорація, створення штучних водойм та інші зміни режиму поверхневих 
вод тощо); 

- зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її 
складають (добування корисних копалин, створення відвалів, викиди різних 
речовин у атмосферу та водойми); 

- зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів 
земної кулі і всієї планети ; 

-  зміни,  які вносяться у біоту (сукупність живих організмів)  внаслідок 
знищення деяких видів, руйнування їх природних місць існування, створення 
нових порід тварин та сортів рослин, переміщення їх на нові місця існування 
тощо. 

Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також багаточисельні види 
відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери. Біосфера 
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забруднюється твердими відходами, газовими викидами і стічними водами 
металургійних, металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди 
завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, 
деревообробної, нафтохімічної промисловості. Розвиток автомобільного 
транспорту призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій 
важкими металами і токсичними вуглеводнями, а постійне зростання масштабів 
морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів 
нафтою і нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і 
хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в 
атмосфері, ґрунтах і природних водах, забрудненню біогенними елементами 
водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції. Головну небезпеку для 
здоров'я людини становлять відпрацьовані гази двигунів автомобілів, які 
містять до 200 різних компонентів, багато з яких токсичні. На населення 
впливають оксид вуглецю, оксид азоту, вуглеводні, сажа, діоксид сірки, 
сірчистий ангідрид, сірчистий газ та вуглець. Оксиди азоту руйнівно діють на 
легені людини. Свинець вражає всі органи і системи, а не тільки вибірково 
впливає на нервову систему. Сажа, як і будь-яка тверда речовина, подразнює 
дихальні шляхи людини, знижує видимість на дорогах, стає переносником 
поліциклічних вуглеводнів.  

Отже, такі явища, як деградація ґрунтів, деградація біосфери і зменшення 
її біорізноманіття, збільшення кількості кислотних дощів, розвиток 
парникового ефекту та поява озонових дір у атмосфері, тобто глобальні 
негативні кліматичні й біологічні зміни розвиваються під впливом 
неконтрольованої, неузгодженої з законами життя природи антропогенної 
діяльності. Чим активніша ця діяльність, тим сильніша зворотня реакція 
природи, яка «відплачує» людям за їх бездумне втручання у віками 
налагоджений ритм і режим життя біосфери. Негативний антропогенний вплив 
на природне довкілля повинне бути мінімально допустимим. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СТАН ПРИРОДНОЇ 

РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ У НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, 
ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ 

 
Вважається, що провідним чинником медичних наслідків аварії на ЧАЕС 

є забруднення значних територій України довгоживучим радіонуклідом Cs-137 
з періодом піврозпаду 30 років і, як наслідок, певна динаміка показників 
природної резистентності як однієї з найбільш чутливих до екстремальних 
факторів середовища [1, 2, 3]. За таких умов основне дозове навантаження 
формують радiонуклiди, що потрапляють в органiзм людини з харчовими 
продуктами [4]. Тобто, навіть особи, що змінили місце проживання, але, при 
цьому, споживають продукти, вирощені на забруднених радіонуклідами 
територіях, продовжують зазнавати впливу малих доз радіації. Слід також 
враховувати, що навіть у межах IV-ї радіаційної зони (територія посиленого 
радіоекологічного контролю зі щільністю забруднення ґрунтів ізотопами  
цезію-137 1-5 Кі/км2) є певна варіативність дозового навантаження.  

Це зумовило актуальність наших досліджень і визначило мету: вивчити 
роль факторів, що визначають стан природної резистентності організму у осіб 
віком 18-24 роки, котрі проживали тривалий час на радіаційно забруднених 
територіях. 

За екологічними умовами проживання обстежених розділили на дві 
групи: мешканці радіаційно незабруднених районів (контрольна група) та 
мешканці територій посиленого радіоекологічного контролю. В межах другої 
групи виділили осіб, котрі на час обстеження не мали гострих і хронічних 
захворювань, і пацієнтів обласної лікарні, захворювання яких належали до 
категорії можливої зумовленості наслідками хронічного опромінювання.  

Обстеження проводилися протягом тривалого періоду, з 1995 по 2014-
2015 рр. Встановлено, що у практично здорових мешканців територій, 
забруднених радіонуклідами, спостерігається перерозподіл показників 
неспецифічного імунітету на користь поліморфноядерних нейтрофілів на фоні 
зниження показників фагоцитарного числа та фагоцитарного індексу. Таке 
явище свідчить про наявність помірного хронічного стресу [5]. Відмічено 
статистично достовірне зниження, порівняно з контролем, показників 
функціонально зрілих Т-лімфоцитів з фенотипами CD3+ та CD4+, 
імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+ та рівня природних кілерів з 
фенотипом CD16+. Спостерігається поступове зростання рівня сироваткових 
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імуноглобулінів (IgG та IgM) на фоні відсутності вираженої динаміки 
антитілопродукуючих клітин. Імовірно, що виявлені зміни можуть свідчити про 
наявність компенсаторних механізмів у відповідь на хронічне опромінювання.  

Згідно даних літератури, комбінована дія несприятливих факторів може 
посилити ризик розвитку патологій [1, 3]. Зокрема, за умов додаткового 
навантаження (вплив психоемоційного стресу) у обстежених з територій 
посиленого радіоекологічного контролю найбільш виражене пригнічення 
показників специфічного імунітету (з виходом за межі фізіологічних 
гомеостатичних норм) відмічено при певних комбінаціях генетичних маркерів 
крові: 0(І) чи В(ІІІ) груп крові системи АВ0, Rh- та Hр2-2.  

Групу з порушеннями у стані здоров’я склали пацієнти онкодиспансеру 
та пацієнти ендокринологічного відділення обласної лікарні, переважно, з 
проблемами щитоподібної залози. Оцінка імунного статусу цих обстежених 
показала виражену імуносупресію клітинної ланки імунітету.  

Комплексна оцінка факторів, що визначили розвиток певних 
передпатологічних та патологічних станів у обстежених мешканців територій, 
забруднених радіонуклідами, виявила певні закономірності: навіть на рівні 
малих доз радіації при зростанні щільності забруднення грунту ізотопами Cs-
137 та його вищій концентрації (у даній місцевості) у таких продуктах 
харчування, як картопля, м’ясо, молоко, ризик виникнення патологій зростає у 
1,5-2 рази. Проте, реалізація ризиків значною мірою визначається 
стресостійкістю організму (що підтверджується підвищеним рівнем кортизолу 
у більшості пацієнтів з ендокринними чи онкологічними проблемами), і, 
відповідно, генетично детермінованими факторами, зокрема, імуногенетичними 
системами крові.  
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ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ ПОСТУПАЮЩЕЙ 

ИЗ РЫБОВОДНЫХ САДКОВ СМЕСИ КОРМОВ И ФЕКАЛИЙ РЫБ 
 

При оценке воздействия садковых рыбных хозяйств на экологическое 
состояние водоемов-охладителей Змиевской ТЭС и Курской АЭС I-II очереди 
нами путем установки специальных ловушек проводились сборы поступающих 
из садков взвешенных веществ, образованных остатками кормов и фекалиями 
рыб. Полученная смесь затем использовалась в экспериментальных работах по 
оценке ее воздействия на водную среду.  

Время экспозиции смеси в воде устанавливалось с учетом экспериментов 
А. Ф. Антипчук [1, 2] по влиянию процессов разложения продуктов 
жизнедеятельности рыб на качество воды. В экспериментах использовалась 
воздушно-сухая смесь кормов и фекалий в концентрации 1г/л и вода водоема-
охладителя на котором проводились сборы. Температура воды в период 
проведения опытов составляла 20-220С. В ходе экспериментов фиксировалось 
изменение значений показателей на которые садковые рыбные хозяйства 
оказывают наибольшее влияние – биогенных соединений. Кроме того, 
определялась трансформация одного из важнейших для эффективной работы 
электростанций показателя - общей жесткости воды (таблица 1). 

Анализ полученных данных показал, что 1г собранной под садками 
воздушно-сухой смеси кормов и фекалий вносит в воду в среднем 4,85  мг 
минерального  азота  и 0,62 мг  минерального фосфора. 

Температура воды в зоне расположения садков в период выращивания 
рыбы выше таковой условий проведения экспериментов на 10-120С. Поэтому, с 
учетом температурных поправок, приводимых рядом авторов [2, 3], 1г 
воздушно-сухой смеси остатков кормов и фекалий рыб  в реальных условиях 
водоемов-охладителей в среднем будет вносить минеральных форм азота и 
фосфора 8,49мг и 1,09 мг соответственно. 
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Таблица 1 
Результаты иследований 

Показатели Водоем-
охладитель 

Вар-т 
 

Время экспозиции, сут. 
0 1 4 6 
 5,63+0,03 5,83+0,14 5,86+0,24 

NH4
+, 

мг N/дм3 
ЗмТЭС К 0,48 0,49+0,01 0,12+0,02 0 

О 1,25+0,01 5,61+0,81 4,58+0,71 
ЗмТЭС К 0,21 0,22+0,01 0,11+0,03 Сл. следы 

О 0,97+0,12 5,22+0,44 4,23+0,61 
КАЭС К Сл. 

следы 
0,08+0,01 0 Сл. следы 

О 1,05+0,04 6,87+1,62 4,81+0,33 
NO2

-, 
мг N/дм3 

ЗмТЭС К 0,002 0,003+0,001 Слабые 
следы 

Сл. следы 

О 0,056+0,027 Слабые 
следы 

Сл. следы 

ЗмТЭС К 0,003 0,003+0,001 Слабые 
следы 

0 

О 0,065+0,028 Слабые 
следы 

Сл. следы 

КАЭС К Сл. 
следы 

0,004+0,001 0,027+0,004 0,018+0,003 
О 0,081+0,048 Слабые 

следы 
Сл. следы 

NO3
-, 

мг N/дм3 
ЗмТЭС К 0,01 0 0 0 

О 0 0 0 
ЗмТЭС К 0,03 0,01 0 0 

О 0 0 0 
КАЭС К 2,06 1,80+0,35 3,39+0,43 0 

О 0,69+0,31 0,52+0,17 0 
РО4

-3, 
мг Р/дм3 

ЗмТЭС К 0,21 0,15+0,02 0,17+0,01 0,13+0,01 
О 0,42+0,03 0,63+0,07 0,87+0,23 

ЗмТЭС К 0,31 0,35+0,01 0,38+0,03 0,15+0,01 
О 0,68+0,23 0,75+0,14 0,65+0,33 

КАЭС К 0,65 0,45+0,03 0,52+0,04 0,33+0,05 
О 0,72+0,12 0,87+0,06 0,96+0,20 

**Жобщ, мг-
экв/дм3 

ЗмТЭС К 8,41 8,63+0,01 8,71+0,03 8,73+0,02 
О 8,76+0,07 9,13+0,11 9,25+0,15 

ЗмТЭС К 6,58 6,70+0,01 6,73+0,01 6,76+0,02 

О 6,76+0,05 6,93+0,07 7,00+0,09 
КАЭС К 5,4+0,02 5,51+0,02 5,53+0,03 5,73+0,03 

* ЗмТЭС - Змиевской ТЭС; КАЭС - Курской АЭС I-II очереди; **Жобщ – жесткость 
общая. 

 
Кроме того, разложение этих веществ будет увеличивать общую 

жесткость воды в среднем на 0,54 мг-экв.   
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КОНТРОЛЬ АДВЕНТИВНИХ ВИДІВ РОСЛИН У ПОСІВАХ 

СОНЯШНИКУ 
 

В Україні соняшник є одією з головних та стратегічно важливих культур. 
Свідченням цього є значні площі посіву– понад 2,5 млн га. 

Соняшник вирощують переважно в зоні Лісостепу та Степу України. 
Більшу половину посівів займають середньостиглі гібридиє, повний період 
вегетації яких становить від 110 до 116 днів. Врожайність соняшнику 
коливається в межах від 30 до 40ц/га, в залежності від кліматичних умов та 
технології вирощування [1]. 

З кожним роком аграрії все більше приділяють увагу захисту цієї 
культури від бур’янів. За даними багатьох вчених відомо, що соняшник не 
може конкурувати  з бур’янами після появи сходів. Тому основним завданням 
перед науковцями постає вивчити склад та динаміку поширення адвентивних 
видів, а також заходи їх контролю в агроценозах окремих польових культур 
особливо на початку вегетації культури [2]. 

В зв’язку з цим протягом 2014-2015 рр. ми визначали видовий склад 
сегетальної фітобіоти, особливо адвентів та вплив засобів захисту рослин на 
фітосанітарний стан посівів соняшнику на території Правобережного 
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Лісостепу. 
В результаті  роботи нами визначено, що в посівах соняшнику поширено   

28     видів сегетальної фітобіоти з них  12    видів відносяться д адвентивних. В 
родинному спектрі переважають: родина Asteraceae представниками, якої є 
Ambrosia artemisifolia L., Iva xanthiifolia L, Xanthium strumarium L., Galinsoga 
parviflora Cav.; родина Poaceae в наших дослідженнях була представлена 
пізніми ярими видами Setaria viride L.  та Echinochloa cruss-galli L. Roem.; 
родина Brassicaceae, найпоширенішими видами якої були   Sinapis arvensis L, та 
Capsela bursa pastoris L. Medic., Barbarea vulgaris R. Br. Значне поширення в 
посівах соняшнику було набули види родин Amaranthaceae і Chenopodiaceae, а 
семе Amaranthus retroflexus L. та Chenopodium аlbum L. 

Відомо, що трапляння виду є частота, з якою трапляється вид на 
досліджуваних територіях. Частота трапляння є показником рівномірності 
поширення рослин в угрупованнях. Розраховується як відсоткове відношення 
числа проб та облікових майданчиків, де трапляється вид, до загального числа 
таких проб або майданчиків [3]. 

В результаті досліджень нами встановлено частоту трапляння 
адвентивних видів у посівах соняшнику (табл. 1). 

Таблиця 1 
Частота трапляння адвентивних видів в  агроценозі соняшнику 

Вид Частота трапляння, % Клас трапляння* 
Chenopodium album L. 65 5 
Amaranthus retroflexus L. 68 5 
Ambrosia artemisiifolia L. 23 3 
Echinochloa crusgalli L. 10 2 
Setaria viride L. 74 5 
Xanthium strumarium L. 62 5 
Sinapis arvensis L. 62 5 
Capsella bursa-pastorisL. 30 3 
Galinsoga parviflora Cav. 19 2 
Iva xanthifoliaNUtt. 79 5 
Solanum nigrum L. 14 2 
Barbarea vulgaris R. Br. 9 2 

Примітка:*  1 клас – більше 5%; 2 –5–20%; 3 –21–40%; 4 –41–60%; 5 –61–80%, 6  
клас –81–100%. 

 
З 12 адвентивних видів, які були відмічені у посівах соняшнику, 6 видів 

відносилися до 5-го класу трапляння. Це: Iva xanthifoliaNUtt., Xanthium 
strumarium L., Sinapis arvensisL., Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus 
L., Setaria viride L.; 2 види – до 3-го класу трапляння: Capsella bursa-pastoris L., 
Ambrosia artemisiifolia L., 3 види – до 2-го класу: Galinsoga parviflora Cav., 
Barbarea vulgaris R. Br., Solanum nigrum L. Отже, дані польових обстежень 
свідчать про високу частоту трапляння заносних видів рослин у посівах 
соняшнику.  Це, в свою чергу, свідчить проте, що ці види рослин становлять 
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значний вплив на агроценоз соняшнику.   
Для контролю чисельності сегетальної фітобіоти нами було визначено 

ефективність застосування грунтового та після сходового гербіцидів у посівах 
соняшнику. В результаті відмічено, що гербіциди по-різному впливали на 
кількість бур’янів під час вегетації культури (табл. 2).  

Таблиця 2 
Ефективність застосування гербіцидів в агроценозі соняшнику 
Варіант Норма 

внесення 
препарату, 

л/га 

Кількість видів, шт./м2 Ефективність, 
% До обробки Після 

обробки 

1.Контроль - 45,3 69,8 - 
2.Гезагард 2,0 39,8 6,2 84,4 
3.Селект 120, к.е. 0,07 42,4 12,7 70,0 

 
До обробки, в посівах соняшнику на 1м2 чисельність бур’янів коливалася 

від 39,8 до 45,3 шт./м2. Використання грунтового гербіциду Гезагард, з нормою 
витрати 2,0 л/га сприяло зменшенню чисельності видів на 84,4%, а після 
сходового гербіциду Селект 120, к.е., з нормою витрати 0,07 л/га – на 70%. 
Застосування грунтових гербіцидів перед висіванням культури, або після її 
висівання, але до сходів, має кращий ефект дії, це в свою чергу дає можливість 
знизити вплив сегетальної фітобіоти на культуру на початкових етапах 
онтогенезу культури.  

Тому, контроль сегетальної фітобіоти, а особливо адвентів, які на 
сьогодні є основною і головною проблемою аграріїв, є необхідним. 
Застосування засобів захисту вже на початку вегетації культури, значно 
знижують вплив бур’янів на ріст, розвиток і продуктивність культури, а також 
на загальний стан агроценозу. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ГНІЙНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ 

МЕНІНГІТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Однією з вагомих причин, що викликають погіршення здоров'я людей, є 
забруднення довкілля хімічними чинниками антропотехногенного походження. 
За літературними даними відомо, що зростання забруднення навколишнього 
середовища, насамперед атмосферного повітря, хімічними речовинами, 
супроводжується зростанням захворюваності різної етіології [1]. Стан здоров'я 
населення є своєрідним барометром, що визначає ступінь екологічного 
неблагополуччя. Екологічний напрямок в епідеміології пов'язаний з вивченням 
впливу негативних факторів навколишнього середовища на розвиток 
епідемічного процесу. Хімічні антропотехногенні забруднювачі атмосферного 
повітря знижують адаптивну здатність організму, підвищують рівень 
захворюваності, змінюють її структуру, ускладнюють процес лікування 
хворого. Аналіз структури ризиків для здоров'я людини довів, що вклад 
інгаляційної дії ксенобіотиків у загальну захворюваність досягає 25 %, в зв'язку 
з чим проблема забруднення повітряного басейну залишається вкрай важливою 
та актуальною [2]. 

З метою встановлення рівнів забруднення протягом року проведений 
оперативний моніторинг атмосферного повітря адміністративних районів та 
міст Львівської області на вміст в атмосфері діоксиду сірки, діоксиду азоту, 
свинцю, оксиду вуглецю, пилу та формальдегіду. Надана гігієнічна оцінка 
ступеню забруднення атмосферного повітря вказаними хімічними речовинами. 
Визначені комплексні інтегральні показники забруднення повітря, які 
враховують в реальних умовах суму ефектів всіх забруднюючих хімічних 
речовин протягом року: для районів області Ki = 1,40, для міст − Ki = 2,05 [3].  
Комплексні інтегральні показники вказують на значне техногенне хімічне 
навантаження на повітряний басейн Львівщини.  

Вплив вказаних ксенобіотиків навіть у малих дозах, але при 
довготривалій експозиції може викликати зміни фізіологічних, біохімічних, 
імунологічних показників, мати негативні наслідки для організму людини. 
Встановлені індекси небезпеки для здоров'я населення, які характеризують 
ймовірність виникнення розладів здоров'я населення за впливу кожної 
визначеної хімічної речовини у певній концентрації при тривалій експозиції. У 
районах індекс небезпеки HI = 6,53, у містах − HI = 13,60, які оцінені як 
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небезпека низького та середнього рівня [4].  
Для підтвердження прогнозованих розрахункових показників небезпеки 

проведені дослідження кореляційних залежностей в системі "захворюваність 
населення на гнійні бактеріальні менінгіти − забруднення атмосферного 
повітря" [5, 6]. Дослідженням охоплені відповідні статистичні дані за період з 
2006 по 2014 роки. Встановлена пряма причинно−наслідкова кореляційна 
залежність між показниками захворюваності на бактеріальні менінгіти серед 
дорослого та дитячого населення районів і міст Львівської області та 
концентраціями в атмосферному повітрі діоксиду сірки, свинцю, оксиду 
вуглецю, пилу та формальдегіду. Коефіцієнти кореляції встановлені в межах r = 
0,78 − 0,51 (p<0,05) [7]. Встановлені кореляційні зв'язки доводять, що 
забруднення повітряного басейну є одним з етіологічних факторів розвитку 
інфекційного процесу при захворюванні на бактеріальні менінгіти. 
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ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 
Забруднення атмосферного повітря - це будь-яка зміна складу і 

властивостей повітря, що негативно впливає на здоров’я людей і тварин, стан 
рослинного покриву та екосистеми. Забруднення атмосфери може бути 
природним і штучним. До природних забруднювачів повітря належать 
вулканічна діяльність, вивітрювання гірських порід, вітрова ерозія, пилок 
квіткових рослин, дим від лісових і степових пожеж [1]. Основне забруднення 
атмосферного повітря шкідливими речовинами здійснюється, тепловими 
електростанціями (далі –ТЕС), що викидають дим з висотних труб в процесі 
виробництва електричної та теплової  енергії. Потужність викидів залежить від 
режиму навантаження технологічного обладнання станції і постійно змінюється 
протягом доби, тижня, місяця та року, відповідно до диспетчерського графіка 
навантажень. Для зменшення викидів забруднювальних речовин від 
стаціонарних джерел в атмосферу  ТЕС експлуатується пилогазоочистне 
обладнання – золовловлювальні установки станційних котлів, циклони, 
пилоосаджувальні камери які є недосконалі. 

У результаті спалювання вуглеводневого палива в топках ТЕС в 
атмосферу викидають вуглекислий газ, концентрація якого зростає приблизно 
на 0,25% за рік. Це небезпечно, бо може викликати в майбутньому розігрівання 
атмосфери за рахунок парникового ефекту. З труб ТЕС у атмосферу викидають 
також оксиди сірки й азоту, які є причиною виникнення кислотних дощів. Під 
час дощів, сполучаючись з водою, газоподібні отруйні речовини 
перетворюються в кислоту. Ці кислотні дощі шкідливо впливають на довкілля: 
знижується врожайність с/г культур внаслідок ушкодження листя кислотами: 
гинуть ліси; вимивається з ґрунту калій, магній, що викликає деградацію флори 
і фауни; отруюється вода озер і ставків, гине риба, зникають комахи, щезають 
водоплавні птахи і тварини, що живляться комахами (з хімії відомо, що 
кислотність вимірюється показником pH. Зміна pH на одиницю означає, що 
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концентрація кислоти змінилася в 10 разів. Наприклад, коли pH водної системи 
становить 6,0-6,5, гинуть завитки і молюски, а коли pH становить 5,0-6,0 – 
гинуть найбільш чутливі планктонні організми, деякі види риби); повітря 
забруднене кислотним туманом, викликає у людини хвороби дихальних шляхів, 
очей, атмосфера забруднюється також дрібними твердими частками золи, 
шлаку, неповністю згорілого палива (сажею) [2]. 

 Крім того на сьогодні основними антропогенними забруднювачами 
атмосферного повітря є різні галузі промисловості а саме: підприємства 
металургійного комплексу; нафтовидобувна промисловість; нафтохімічна 
промисловість; автотранспорт; виробництво будівельних матеріалів. 

Атомні електростанції є джерелом забруднення повітря радіоактивним 
йодом, радіоактивними інертними газами та аерозолями. 

Підприємства металургійного комплексу посідають друге місце за 
загальною кількістю викидів в атмосферу серед галузей промисловості. 
Переважно викиди цих підприємств складаються з оксидів карбону, твердих 
речовин, діоксиду сульфуру, оксидів нітрогену. Основними джерелами викидів 
у чорній металургії є агломераційне виробництво, виплавка чавуну і сталі.  

У кольоровій металургії джерелами утворення викидів є виробництво 
глинозему, алюмінію, купруму, плюмбуму, цинку, нікелю та дорогоцінних 
металів. Забруднюючі речовини підприємств металургійного комплексу 
розносяться на відстань до 60 км від джерела забруднення, як свідчить аналіз 
аерокосмічних знімків снігового покриву. Комбінати чорної металургії, що 
включають доменне, сталеплавильне, прокатне виробництва; гірничорудні 
цехи, агломераційні фабрики, заводи коксохімічні та по переробці відходів 
основних виробництв, теплоенергетичні установки викидів в атмосферу: оксид 
вуглецю, сірчистий ангідрид, пил, окисли азоту, сірководень, аміак, 
сірковуглець, аерозолі хрому і марганцю, бензол, фенол, піридин, нафталан. 

Кольорова металургія - забруднює атмосферу сполуками фтору, 
кольорових важких металів (часто у вигляді аерозолів), парами ртуті, сірчистим 
ангідридом, окислами азоту, окислом вуглецю, поліметалічним пилом, 
смолистими речовинами, з вуглеводнями, що містять бензопірен. 

Викиди в атмосферу підприємств машинобудування і металообробка 
містять аерозолі сполук кольорових і важких металів, зокрема парів ртуті, з 
парами органічних розчинників. 

Нафтовидобувна і нафтохімічна промисловість утворює за обсягом 
відносно небагато викидів. Проте вони характеризуються високою 
токсичністю, значною різноманітністю і сконцентрованістю, тому становлять 
загрозу для всіх живих організмів.  

Викиди в атмосферу підприємств неорганічної хімії містять оксид сірки й 
азоту, сірководень, аміак, сполуки фосфору, вільний хлор, оксид вуглецю. 

Висновок: Для зменшення шкоди від цих забруднень потрібно: очищати 
вугілля від сполук сірки перед його спалюванням  на ТЕС; поліпшувати якість 
вугілля змішуванням його з вугіллям із зольністю 20-40%, що надходить із 
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Польщі; вловлювати за допомогою фільтрів із диму ТЕС оксиди сірки й азоту; 
встановлювати електрофільтри та сіркоочищення, а також встановлювати 
новітнє очисне обладнання на об’єктах промисловості , що суттєво зменшить 
забруднення атмосфери. 
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Під впливом антропогенних факторів на території НПП "Черемоський" 
лучна рослинність зазнає еколого-ценотичної трансформації, що може 
призвести до  інсуляризації окремих видів з утворенням ізольованих 
популяційних локусів. Показники популяційної щільності та характер 
розподілу особин виду по площі популяційного поля в досліджених екотопах 
визначаються переважно комплексом еколого-ценотичних умов конкретних 
флористичних комплексів та рівнем антропогенного впливу на них. 

За фізико-географічним районуванням [1] переважна більшість території 
НПП знаходиться в межах Рахівсько-Чивчинської та Полонинсько-
Чорногірської областей Українських Карпат, дві з відокремлених ділянок 
розташовані в Зовнішньокарпатській області. За геоботанічним районуванням 
України [3] територія парку розташована у складі Свидовецько-Покутсько-
Мармароського геоботанічного округу. 

Протягом 2014-2015рр. на території НПП "Черемоський" проводились 
дослідження розвитку рослинного покриву в умовах антропогенного 
навантаження – сінокосіння, розглянуто вплив клімату і природних 
особливостей на рослини, пристосування їх до середовища існування. Даній 
місцевості характерна рослинність вологих лук, висока видова насиченість, що 
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зумовлена сприятливими грунтово-кліматичними умовами для розвитку видів. 
Тут також наявні види притаманні для лісової зони. Провівши геоботанічні 
дослідження лучної рослинності після антропогенного навантаження – 
сінокосіння, в другій декаді вересня спостерігалось повторне цвітіння 
наступних видів: Campanula patula L., Leucanthemum vulgare Lam., Anemone 
nemorosa L., Hypericum maculatum Crantz, Achillea carpatica Blocki ex Dubovik, 
Sсabiosa opaca Klok., Centaurea carpatica (Porс.) Porс., Ranunculus repens L., 
Vicia sepium L., Elytrigia repens (L.) Hevsk, Fragarіа vesca L., Trifolium 
ochroleucon Huds. Дані види добре пристосовані до умов свого існування і тому 
мають хорошу життєву здатність. Найкраще відновлення популяцій після 
сінокосіння спостерігається у видів з родин Gramineae, Fabaceae та Asteraceae. 
До кліматичних умов середовища дані види не вимогливі, тому добре себе 
почувають на помірно зволожених і заплавних луках, на яких іноді виступають 
домінантами у травостоях [2]. 

Злаки дають до початку цвітіння дуже багато фітомаси, а після покосу 
здатні знову кущитися – відновлювати фітомасу з допомогою розвитку 
додаткових пагонів, повторно зацвітати з наступним дозріванням та 
розсіюванням насіння. На досліджуваних луках добре проходять процеси 
видоутворення. З використанням лук для сінокосів та пасовищ відбувається 
зміна їх флористичного складу. На ділянці злакові рослини створюють фон. 
Виділяються також наступні видові групи: Achillea carpatica Blocki ex Dubovik, 
Leucanthemum vulgare Lam., Geranium pratense L., Alchemilla bucovinensis 
Sytschak, Potentilla erecta (L.)  Rausch.  Найбільшу площу мають бобові,  які 
зумовлюють аспект: Trifolium repens L., Trifolium prаtense L., Lotus corniculatus 
L. 

Як засвідчують дослідження можливі чотири рівні змін видового складу 
рослинності лук, викликаних антропогенними чинниками.  

Перший рівень. Лука, сформована на місці лісів. Травостій утворений 
багаторічними травами (92-97%), різнотрав'я представлено 49-53 видами, 
бобові і злакові – 6-10 видами, присутні й лісові види, лучно-лісові, лучно-
болотні. Синанторопна флора представлена лише 4-5 видами. 

Другий рівень. Луки після тривалого сінокісного використання. 
Збільшується щільність ґрунтів та кількість злаків. Немає лісових видів, 
зустрічаються тільки лучно-лісові та з'являється більший відсоток 
синантропних видів. Співвідношення загальної кількості видів до кількості 
синантропних становить 15-20 %. Моховий покрив займає 30-40 % ґрунту. 

Третій рівень. Сінокос змінюється пасовищем. Зменшується частка 
лісових видів, залишаються найстійкіші (Vicia sepium L., Veronica chamaedrys 
L.). Пануюче становище займають рослини з укорінюючими надземними 
пагонами: Trifolium repens L., Potentilla erecta (L.) Rausch. Флористичний склад 
спрощується до 24-38 видів. Моховий покрив майже відсутній.  

Четвертий рівень. Угруповання сильно порушується нерівномірним 
випасом худоби. У складі травостою беруть участь тільки дві групи – лучні 
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(44%) і адвентивні (56%) види. Багаторічні види представлені розетковими 
формами: Taraxacum officinale Webb. ex Wigg., Plantago  media L. Грунт дуже 
ущільнений без мохового покриву. 

Рослинний покрив НПП "Черемоський" на даний час можна віднести до 
лук другого рівня. Тут формуються угрупування оптимального складу і 
структури, де зімкнутість травостою формують злаки. Такі луки можна 
використовувати як еталонні ділянки під час створення мережі екологічного 
моніторингу рослинного покриву. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЛІНУ ЯК ПОКАЗНИКА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МЕДУ 

 
За даними FAO, Україна ще з 2008 року займає одне з перших місць у 

виробництві меду серед країн Європи (з валовим збором до 75 тис. тонн) і 
четверте після таких світових лідерів, як Китай, Туреччина  і Аргентина. У 2015 
році освоєно нові ринки збуту, зокрема Бельгія, Угорщина, Азербайджан, 
Китай. На сьогодні Україна експортує мед у 22 країни світу.  

Бджолиний мед – відомий як цінний харчовий і лікувально-
профілактичний продукт. У ньому сконцентровані легко засвоювані цукри, всі 
зольні елементи, відповідно до наявності їх у ґрунтах, ферменти, вітаміни, 
ароматичні й азотисті сполуки, біологічно активні речовини. Дієтична та 
лікувальна дія меду залежить від його якості. Варто відзначити, що хімічний 
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склад меду непостійний і залежить від виду медоносних рослин, з яких 
зібраний нектар, ґрунту, на якому вони ростуть, погодних і кліматичних умов, 
часу від збору нектару до збору меду, термінів зберігання меду. Проте основні 
групи речовин у складі меду постійні: 16-21 % води, до 75 % сухих речовин, в 
основному цукри. 

Підвищений попит на мед призводить до збільшення його об’єму за 
рахунок різноманітних фальсифікацій. Найбільш розповсюдженими є: 
згодовування бджолам цукрового сиропу, штучно інвертованого цукру і меду з 
домішками сахарози. У результаті утворюється продукт, що майже не 
відрізняється від меду [1, 2, 3, 4]. Тому методи дослідження ідентичності 
досить різноманітні, оскільки він є багатокомпонентним продуктом й немає 
єдиного загального показника, за яким можна виявити фальсифікат [2, 3, 4]. 

Відомо, що в меді присутня велика кількість різноманітних ферментів. 
Зменшення їх вмісту або відсутність може слугувати одним із індикаторів 
фальсифікації, перегрівання або неправильного зберігання. У зв’язку з цим у 
ДСТУ 4497-2005 [5] та нормативних документів інших країн передбачено 
визначення активності діастази [6, 7, 8, 9]. Введення в мед крохмальної або 
бурякової патоки та перегрівання визначають за вмістом 
гідроксиметилфурфуролу (ГМФ), додавання крохмалю – у реакції з розчином 
хлористого барію, желатину – у реакції з водним розчином таніну [10]. 
Зменшення вмісту відновлюючих сахарів і підвищення кількості сахарози 
свідчить про недостатню зрілість меду або його фальсифікацію цукром [1].  

Одним з важливим критеріїв для визначення якості меду і його 
антиоксидантних властивостей є масова частка проліну. Пролін – основна 
вільна амінокислота (потрапляє в натуральний мед із нектару квітів, пилкових 
зерен та виробляється бджолами), вміст якої повинен значно перевищує 
кількість інших амінокислот і коливається від 170 до 770 мг/кг. Якщо мед 
відібраний незрілим чи містить цукрову домішку, то вміст проліну в ньому 
< 170 мг/кг [1, 11], що в комплексі з іншими показниками використавують для 
встановлення походження меду. Показники якості меду регламентовані 
“Правилами ветеринарно-санітарної експертизи на ринках” та міждержавним 
стандартом [5, 6], за яким вміст проліну повинен бути не менше 300 мг/кг. 
Граничним вмістом в меді вважають 180 мг/кг меду, а для ензимнослабких 
медів (рапсовий, акацієвий) даний показник може бути і нижче. За наявності 
проліну менше 160 мг/кг це вважається не медом і входить в категорію 
«цукровмісних продуктів». 

Нами впродовж 2015 року нами було досліджено 487 зразків меду з 
різних областей України. В результаті встановлено у 60 зразках вміст проліну 
більше 300 мг/кг, що становить 12,3%, 58 зразків меду – до 180 мг/кг (11,9%), а 
86 – менше 160 мг/кг (17,7%). 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ 

 
В аграрному виробництві України є дві головні галузі — рослинництво і 

тваринництво і третя проміжна — кормовиробництво, яка у великих 
господарствах має свою специфіку, структуру, організаційно-економічні основи 
та ін. На рослинництво і кормовиробництво припадає близько 93 % орних 
земель в Україні, з них до 30 % відведено під кормові культури. 

Велика увага приділяється кормовим культурам, а саме багаторічним 
травам, які мають важливе значення як у лучному, так і в польовому 
травосіянні. Серед багаторічних трав найбільш потенціальними можливостями 
відзначається грястиця збірна. Вона однаково цінна як для сінокісного, так і для 
пасовищного використання, більш врожайна в порівнянні із іншими травами. 
Разом з тим, високу продуктивність грястиці збірної можуть забезпечити тільки 
нові сучасні сорти з покращеними показниками продуктивності та правильний 
добір високопродуктивних видів і сортів [3]. 

Грястиця збірна (Dactylis glomerata L.), або як її називають єжа, єжовник, 
плющиця, вівсюг, на німецькій і польській мовах - клубкова трава, на 
англійській, датській, голландській, швейцарській - псяча трава, в Америці її 
називають Orchard grass - садова трава відноситься до родини злакових 
Gramineae роду Dactylis. Вона утворює багаточисленні, добре облистяні стебла 
висотою 60-150 см. У гірських екотипів з Північного Кавказу і Алтаю висота 
стебел досягає 2-3 метрів. Вона належить до групи отавних трав. Отавність 
залежить, в першу чергу, від біологічних особливостей рослин. За даними 
Є.В.Нікітіної (Киргизія), отава скошена на сіно в фазі виходу в трубку на 5 см 
від поверхні ґрунту, за 30 днів відростає на 35-60 см, а через 50 днів - на 65-75 
см, досягає колосіння і початку цвітіння. В сіні при скошуванні в фазі 
колосіння і в отавах міститься велика кількість поживних речовин і каротину 
(провітаміну А) [1, 2]. 

Перші спогади про використання грястиці збірної зустрічаються в 
роботах Ф.К.Майера, П.Старогутського, Ф.Любанського, однак широке 
використання її у сільськогосподарській практиці відносять до початку  
ХХ століття. Вона представляє більш молодий комплекс форм, що виник в 
гірських районах середньо морської зони від більш стародавнього виду - 
грястиці Ашерсона. Особливо багаті цінними дикорослими формами грястиці 
збірної гірські райони Алтаю. Вперше почали вирощувати грястицю збірну, як 
кормову рослину в Північній Америці на початку ХVШ ст. Її насіння було 
завезено до Америки з Європи. Перші посіви грястиці були проведені в 1764 р. 
в Англії, насінням завезеним із США (штат Вергінія). В Данії грястиця відома з  
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1787 р. На початку ХІХ ст. набула поширення в Швейцарії і Англії (графство 
Норфольк).  В німецькій літературі 40-х років ХІХ ст.  вже згадується про 
грястицю, як цінну кормову рослину.  На Україні почали вирощувати  її з 
перших років ХІХ століття [4]. 

Грястиця збірна є рослиною широко розповсюдженою по всій Європі до 
69-70° північної широти. Вона зустрічається в Північній Африці і Середній 
Азії. Широке розповсюдження одержала грястиця в Америці і Австралії, де, 
однак не є аборигенним видом. Широко розповсюджена на Кавказі, Тянь-Шані, 
Алтаї і в низці інших гірських масивів, в лукостеповому, гірсько лісовому і 
субальпійському поясах гір, утворюючи місцями окремі зарослі. Вона в 
однаковій мірі добре росте як на рівнинах, так і в гірських місцевостях. В 
Баварії зустрічається на висоті 1800 м, в Швейцарії досягає 2130 м, у Франції - 
2400 м і на кінець в Іспанії - біля 3000 м н.р.м. Про широке розповсюдження 
грястиці, як прекрасного компонента травосумішок на сіножатях і пасовищах 
пишуть відомі автори - М.Г.Андреєв, О.Р.Адоян, І.В.Ларін, Р.І.Тоомре. 

 Поширеною пасовищною культурою грястиця є в Англії, Франції, 
Канаді, Голландії, Бельгії, ФРН, Австрії, Чехословаччині, Югославії, а також в 
країнах Північної Африки і Новій Зеландії. Не росте вона в Південному Криму, 
Присивашші, Бурят-Монголії і Якутії, в частині Далекого Сходу і в Арктичній 
зоні. В країнах Центральної Європи грястицю збірну давно вважають цінною, 
кормовою рослиною. В Чехії і Польщі її разом з кострицею лучною, 
тимофіївкою лучною і пажитницею пасовищною приєднують до чотирьох 
головних злаків в кормовиробництві. Багато численні дослідження злакових 
трав, проведені в Скандинавських країнах, показують, що цей вид можна 
вирощувати в північних широтах до 70°. В Швейцарії із усіх кормових злаків 
грястиці приділяють найбільшу увагу. На Україні широко розповсюджена в 
Поліссі і на Передкарпатті.  Добре перезимовує і дає високі врожаї сіна в 
умовах гірського лісового пояса Карпат і навіть на полонинах [1]. 

Отже, на даний час грястиця збірна і надалі залишається однією з 
основних світових кормових культур та є важливим джерелом корму для 
годівлі тварин, а подальше її виробництво може висунути Україну в ряд 
вагомих світових виробників та експортерів насіння кормових багаторічних 
трав. 
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Череда засушливых летних месяцев в последние годы и малое количество 
атмосферных осадков поставили в Одесской области Украины на грань 
экологической катастрофы знаменитый во всем мире Куяльницкий лиман. По 
данным лаборатории санатория им. Н. Пирогова,  минерализация рапы в 
лимане к лету 2013 года достигла уровня 420 г на литр воды. Это уже 
катастрофические цифры, когда образование лечебной грязи в лимане 
прекращается. Осенью того же года, благодаря обильным дождям, показатель 
минерализации несколько снизился – до 350 г/л, однако, по расчетам и 
наблюдениям ученых, для нормального существования и развития лимана 
соленость в нем должна находиться в пределах не более 180 и не менее 120 г/л. 
Пока же с наступлением холодов Куяьницкий лиман становится ярко-розовым.  
Это знак того, что при концентрации солей около 300 г/л водная среда 
становится благоприятной для стремительного размножения вредоносных 
красных водорослей, но остается губительной для всех микроорганизмов, в том 
числе служащих кормовой базой для перелетных птиц. И хотя для людей  
красные водоросли  особой опасности не несут, качество собственно лечебной 
грязи лимана падает. 

К большому сожалению, водная система Куяльницкого лимана достигла 
той меры деградации, когда её обновление под действием природных  
механизмов стало проблематичным. Виною такого положения является не 
только природа, но и человек.  Природные условия впадающей в лиман и 
пополняющей его воды реки Большой Куяльник  были кардинально нарушены 
в результате создания в ее пределах многочисленных искусственных прудов, 
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обработки земли в ее гирловой части. На водосборной площади лимана 
расположено более 130 прудов общей площадью водного зеркала до 7,1км2. 
Объем выпаривания с их поверхности в маловодном году оценивается в 6 млн. 
м3  на фоне природного стока в 8,37 млн. м3,  то есть  в засушливом году потеря 
поверхностного стока в лиман достигает 72%. 

В рапе лимана определяют высокие концентрации загрязняющих 
веществ: нефтепродуктов  и продуктов их окисления, таких, как формальдегид 
и фенолы, тяжелых металлов (медь, свинец, кадмий, цинк, хром, ванадий), а  
также иных загрязнителей. В отдельных случаях концентрации нефтепродуктов 
и свинца превышали ПДК в несколько раз. 

Когда лиман пребывал в стабильном состоянии, общий запас 
органического вещества в его рапе независимо от солености составлял 
приблизительно 1500 тонн до ее значения в 260 промилле. Постепенное 
увеличение солености с обычной – 184 промилле до 262 ‰ вызвало  изменение 
в продуцировании органического вещества, а при увеличении солености до 
300‰ и более процессы новообразования органики в лимане приостановились. 
В настоящее время в рапе Куяльника ориентировочно содержится около 1000 
тонн общего органического вещества. Таким образом значительная часть 
органики поступила в донные отложения, в которых зафиксировано увеличение 
содержания органического вещества и биогенных элементов. В пелоидах  
содержание органических соединений азота и фосфора на один-два порядка 
выше, чем в рапе, оно превышает аналогичные значения для других лиманов 
северного Причерноморья.  

По инициативе Южного научного центра НАН Украины и МОН 
Украины, поддержанной Одесской  областной госадминистрацией, к решению 
проблемы Куяльницкого лимана была подключена региональная наука – 
Институт морской биологии  НАН Украины, Украинский научно-
исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МОЗ 
Украины, Одесский государственный экологический университет и ряд других. 
Исследования ученых взяла под свою опеку и контроль постоянная комиссия 
Одесского областного совета по вопросам экологии и природопользования, 
областная власть выделила финансирование. Выводы науки оказались 
однозначными – единым способом нормализации пересыхающего 
Куяльницкого лимана должно стать его соединение с Черным морем. Для этого 
следовало в срочном порядке реализовать две вещи: соединить лиман с морем 
трубопроводом, а также убедиться, что попадание черноморской воды в рапу 
Куяльника не приведет к негативным последствиям для его экологии.  

Выполненные одесскими учеными исследования открыли путь к 
проектированию и строительству трубопровода, из которого 24 декабря 2014 
года в Куяльницкий лиман самотеком начала поступать морская вода. В 2014-
2015 годах был выполнен зимний цикл наблюдений за экологическим 
состоянием Куяльника, которые показали, что к весне 2015  года в лиман 
самотеком со средним расходом 0,87 куб.м/сек влилось около 6 млн.м3 воды 
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Черного моря со средней ее минерализацией 13,06 г/дм3. Эта морская вода 
принесла в лиман 0,078 млн. тонн  морской соли. Если учесть, что в лимане – 
около 8,5 млн. тонн своих солей, то такая прибавка в количестве 0,9% к общей 
массе не пошатнет солевую стабильность Куяльника. Снега и дожди вместе с 
зимней подачей морской воды наполнили лиман примерно на 10 млн. м3 – с 15 
до 25 млн. м3, подняв в нем уровень воды на 30 сантиметров. 

Однако начало подачи в лиман воды из Одесского залива 1 декабря 2015 
года неожиданно осложнилось из-за угрозы попадания  в нее канализационных 
стоков со станции биологической очистки «Северная» г. Одессы. Один процесс 
в этом случае наложился на противоположно другой – во время проведения 
аварийных работ на частично поврежденной дамбе Хаджибейского лимана 
сточные воды города вместо этого лимана были перенаправлены в Черное 
море. В результате выпускной коллектор  канализации и впускной патрубок 
системы пополнения Куяльника оказались в нескольких сотнях метров друг от 
друга, и недостаточно очищенные стоки стали попадать в Куяльницкий лиман. 

Таким образом в судьбах двух одесских лиманов как в зеркале 
отобразились позитивы и негативы от деятельности человека и ее влияние на 
окружающую среду. 
 
 

 
 
 

Цицюра Неля  
к.б.н., доцент 

Іванюк Антоніна 
викладач 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна  
академія ім. Тараса Шевченка 

м. Кременець  
 

ОПТИМІЗАЦІЯ УРБОЛАНДШАФТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ CUPRESSACEAЕ F. NEGER  

 
Оптимізація урболандшафтів – це система заходів, які спрямовані на 

покращення їх функцій та надання найвигідніших характеристик. Одним з 
напрямків цього процесу є впровадження в культуру інтродукованих рослин з 
корисними ознаками, завдяки яким вони покращують мікроклімат міст і, як 
наслідок, підвищують добробут та здоров’я людей, що є надзвичайно важливим 
у час техногенного забруднення довкілля. Досить перспективним у цьому плані 
є використання представників родини Cupressaceaе.  

Об’єкт дослідження – процеси інтродукції, акліматизації та впровадження 
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в культуру видів та форм родини Cupressaceaе в урболандшафтах Волино-
Поділля. Для вивчення цих процесів шляхом маршрутного обстеження 
визначали таксономічний склад насаджень, проводили оцінювання успішності 
інтродукції деревних рослин за допомогою методу інтегральної числової оцінки 
життєздатності та перспективності на основі візуальних спостережень [4] і 
шкали ступенів успішності інтродукції [3], визначали загальну декоративність 
за шкалою декоративності деревних порід О. А. Калініченка [2], окреслювали 
основні напрямки збагачення урболандшафтів, використовуючи напрацювання 
В. М. Черняка та інших [6].  

Предмет дослідження – види та форми родів Calocedrus Kurz., 
Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Microbiota Kom., Platycladus Spach, Thuja L., 
Thujopsis Sieb. et Zucc. родини Cupressaceaе, які зростають на Волино-Поділлі. 
Вони характеризуються рядом корисних ознак, зокрема, довговічністю, 
фітонцидністю, газостійкістю, декоративністю, перспективністю. Такий спектр 
властивостей шпилькових родини Cupressaceaе дає можливість широко 
використовувати їх з метою оптимізації урболандшафтів. Коротко зупинимося 
на характеристиці кожної з ознак. 

Довговічність. У природних ареалах (Північна та Південна Америка, 
Японія, Китай тощо) рослини родини Кипарисових живуть близько 1000 років, 
а в умовах інтродукції їх вік сягає понад 100 років. Наприклад, 
у Михайлівському та Голозубинецькому парку Хмельницької області зростають 
екземпляри Thuja occidentalis у віці понад 120 років [6]. Відсутність 
інтродукованих рослин сенильного вікового стану пояснюється відносно 
недавнім початком їх інтродукції.  

Фітонцидність. Представники даної родини є фітонцидно активні, що 
робить їх цінними в санітарно-гігієнічному відношенні. Наприклад, види роду 
Juniperus виділяють фітонцидів в шість разів більше, ніж інші шпилькові, 
і у п’ятнадцять – ніж листяні породи. Відомо, що хвоя ялівців поглинає з 
повітря токсичні речовини, а ялівцеві насадження очищають повітря від 
мікроорганізмів, що відповідно покращує здоров’я міського населення.  

Газостійкість. Представники досліджуваної родини стійкі до 
антропогенного забруднення атмосфери, що дозволяє рекомендувати їх для 
більш широкого використання не тільки в міському озелененні, а й на території 
промислових підприємств, у пилезахисних посадках. Ступінь їх газостійкості 
оцінюється як стійкий та порівняно стійкий [1]. 

Декоративність. Загальна декоративність видів та форм родів 
Chamaecyparis, Juniperus, Microbiota, Platycladus, Thuja, Thujopsis, Calocedrus 
оцінюється як достатня (декоративні якості виразні, рослини добре виділяються 
на загальному фоні насаджень) та висока (декоративні якості надають рослинам 
значної привабливості, зумовлюють у масового спостерігача сильне емоційне 
відчуття, захоплення) [2], що робить їх цінним матеріалом для створення 
садово-паркових композицій, які значною мірою покращать архітектурний стан 
міст, одночасно очищаючи повітря від газів, диму та пилу.  



СЕКЦІЯ 1 
ЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 1 
ECOLOGY AND ITS SIGNIFICANCE 

IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL 

 

203 

Перспективність. Аналіз оцінки життєздатності та перспективності 
інтродукції родини Cupressaceae в екоумовах Волино-Поділля показав, що її 
представники є цілком перспективні (38,5%) та перспективні (11,5%). Оцінка 
адаптації досліджених видів за їх стійкістю до несприятливих умов 
навколишнього середовища та репродуктивною здатністю показала, що рівень 
їх адаптації високий (42,3%) та середній (7,7%). 50% досліджених таксонів є 
менш перспективними та із слабким рівнем адаптації в основному через те, що 
вони не пройшли усіх етапів акліматизації та не досягнули репродуктивного 
віку [5]. 

Отож, представники родини Cupressaceae є перспективним матеріалом 
для використання їх в садово-паркових угрупованнях з метою оптимізації 
урболандшафтів та покращення мікроклімату міст. 
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Наприкінці 60-х років минулого сторіччя, у зв’язку з реалізацією 

державних програм гідромеліоративного будівництва, розгорнулося 
спорудження великих зрошувальних каналів з метою вирішення проблеми 
водозабезпечення населених пунктів та промислових центрів півдня України. 
Ідея розширення зрошуваних площ у посушливих степах Миколаївської області 
закладалася в проекті каналу Дунай-Дніпро і частково була реалізована через 
експлуатацію Інгулецького каналу (1989 р.). Завдяки перекидання стоку Дніпра 
(річки-донора) річний стік р. Інгулець збільшується за рахунок проникнення 
зворотних вод, що виникають внаслідок фільтраційних втрат з мережі 
Інгулецької зрошувальної системи (ІЗС), яка проводить і розподіляє воду [1, 2]. 
При переході до більш посушливих територій вплив антропогенної діяльності 
збільшується, і, незважаючи на штучне підвищення водності Інгульця, 
інтенсивне надходження зворотних вод не покращує хімічний та екологічний 
стан водотоку, оскільки в річку подаються хімічно забруднені води. 
Сільськогосподарська освоєність території є досить високою (площа 
сільськогосподарських угідь складає 69,2%), тому внесення пестицидів 
призводить до забруднення ґрунтів токсичними елементами, а стікання води з 
полів поверхневим шляхом та фільтрація спричинюють міграцію канцерогенів 
до найближчого водного об’єкту (р. Інгулець). В змішаних водах річок Інгулець 
та Дніпро (площа зрошення 37,14 тис. га) хімічний склад хлоридно-сульфатно-
гідрокарбонатний, сульфатно-хлоридний, натрієво-кальцієво-магнієвий із 
загальною мінералізацією нижче Карачунівського водосховища до 3,5 г/дм3. 

Вихідною інформацією для оцінки екологічного стану водних ресурсів 
басейну р. Інгулець в межах Миколаївської області є результати аналітичного 
контролю Державної екологічної інспекції поверхневих вод за 2001–2014 роки 
(83 проаналізовані проби, за якими виконано 1615 хімічних досліджень), що 
були систематизовані і представлені в таблиці середньорічних концентрацій 
забруднюючих речовин. Моніторинг вод в басейні р. Інгулець включає 
контроль якості води за гідрологічними та гідрохімічними показниками (28–
30 показників) по створу м. Снігурівка, який знаходиться вище за течією в 
районі автомобільного мосту на відстані приблизно 103 км від гирла річки, 
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вище головної насосної станції ІЗС і м. Снігурівка. 
Виконана оцінка якості води за гідрохімічними показниками у створі 

р. Інгулець – м. Снігурівка за комбінаторним індексом забруднення води (КІЗ) 
відповідно до рибогосподарських норм, які найбільш жорстко встановлюють 
границю допустимих концентрацій для більшості неорганічних та органічних 
речовин. За методикою Гідрохімічного інституту [3], яка полягає в одержанні 
однозначної оцінки якості води і проведенні на її основі класифікації води за 
ступенем її придатності для основних видів водокористування, була визначена 
якість води. Установлено, що умовний коефіцієнт комплексності перевищує 
10% для всіх років розглянутого періоду і змінюється від 44,4% (2013 р.) до 
72,2% (2002 р.), тому нами виконана триступенева класифікація. Розрахункові 
дані для всього періоду спостережень, що досліджується, зведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Оцінка якості води р. Інгулець – м. Снігурівка за комплексним індексом 

забруднення КІЗ за рибогосподарськими нормами для 2001–2014 рр. 
Рік  КІЗ ЛПЗ Клас якості 

води 
Розряд класу 

якості 
Характеристика забруднення 

води 
2001 83 2 IV a Дуже брудна 
2002 90 2 IV б Дуже брудна 
2003 94 2 IV б Дуже брудна 
2004 78 2 IV а Дуже брудна 
2005 83 1 IV а Дуже брудна 
2006 92 2 IV б Дуже брудна 
2007 98 2 IV б Дуже брудна 
2008 105 2 IV б Дуже брудна 
2009 88 1 IV а Дуже брудна 
2010 76 0 IV а Дуже брудна 
2011 75 0 IV а Дуже брудна 
2012 67 0 ІІІ б Брудна 
2013 58 0 ІІІ б Брудна 
2014 62 0 ІІІ б Брудна 

 
З отриманих результатів витікає, що вода в пониззі р. Інгулець була 

“дуже брудна” у 78,6% випадків та “брудна” у 21,4%. Виявлено, що головними 
забруднюючими речовинами, які обумовлюють характеристику якості води як 
“неприпустимо брудна”, у 2001–2009 роках були нафтопродукти та мідь, а з 
2009 року мідь, залізо, сульфати, хлориди. Подальші дослідження 
передбачають комплексну оцінку якості води відповідно нормативів якості 
води поверхневих водних об’єктів культурно-побутового та рекреаційного 
призначення з метою оцінки можливості використання води річки Інгулець для 
інших водокористувачів. 
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ЕКОЛОГО-КЛІМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ 
ІНТРОДУКЦІЇ DARMERA PELTATA (Torr. ex Benth.) Voss У М. КИЄВІ 

 
Одним із напрямків розвитку ботанічної науки є інтродукція рослин. 

Інтродуценти є першочерговим джерелом вихідного матеріалу щодо 
поповнення асортименту декоративних рослин для садово-паркового 
будівництва,  селекційної роботи, фітомеліорації, тощо. 

Успішність інтродукції рослин залежить від подібності кліматичних умов 
природного ареалу зростання та потенційних місць інтродукції. Серед основних 
кліматичних чинників лімітуючими для інтродуцентів є температура та 
кількість опадів, які зумовлюють морозо-, зимо-, посухо- та жаростійкість 
рослин. Саме тому порівняння таких показників як середньомісячні 
температури повітря та кількість опадів надає орієнтовну оцінку ступеня 
схожості умов природного місцезростання та районів потенційної інтродукції.  

Природний ареал поширення виду Darmera peltata (Torr. ex Bent.) Voss 
обмежений двома штатами – Каліфорнією і Орегоном (США) [4]. 

Клімат Каліфорнії і Орегону дуже мінливий, тому для рослин   D. peltata 
характерне поширення не по всій території, а лише у певних округах даних 
штатів, головним чином вздовж узбережжя Тихого океану. Зокрема, на 
території Каліфорнії ареал поширення рослин    D. peltata простягається вздовж 
гірського хребта Сієрра-Невада, а саме від округу Туларе до округу Сіскаю, 
включаючи округи Фресно, Маріпоса, Туоломні, Калаверас, Амадор, Ель-
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Дорадо, Плейсер, Невада, Сьєрра, Плумас, Бьютт, Тіхама, Мендосіно, 
Гумбольдт, Трініті, Шаста [3, 4]. 

На території штату Орегон ареал D. peltata зосереджений на території 
округів Каррі, Джосефін, Джексон, Дуглас, Кус, прямує вздовж гір Кламат і 
Берегового хребта до округу Лінкольн та Бентон.  

У зазначених округах Орегону діапазон коливання середньомісячних 
температур повітря є досить не значним і варіює у межах +10 – +13 °С. На 
відміну від Орегону, у округах Каліфорнії спостерігається широке варіювання 
температурного режиму, що зумовлено значною територіальною протяжністю 
округів з півночі на південь, та, відповідно, зміною клімату. Найбільша 
середньорічна температура повітря спостерігається в окрузі Фресно (+18 °С), а 
найменша – окрузі Плумас (+9 °С) [5, 6]. 

Опади розподілені по території округів нерівномірно. Річна кількість 
опадів варіює у межах 240-1825 мм. Найменша річна кількість опадів 
спостерігається в округах  Туларе (240 мм) й Фресно (292 мм), а найбільша – 
округах Сієрра (1592 мм), Лінкольн (1620 мм), Каррі (1825 мм) [5, 6].  

За фізико-географічним районуванням Київ знаходиться  в межах 
Дністровсько-Дніпровська лісостепової провінції, що займає центральну 
частину Лісостепової зони в межах Подільської і Придніпровської височин [1]. 
В цілому клімат Києва помірно континентальний з відносно м'якою зимою і 
теплим літом. 

Для Києва характерне нерівномірне випадання опадів. Їх кількість, у різні 
роки, коливається від 396 до 925 мм, а середньобагаторічний показник 
становить 650 мм. Найбільша кількість опадів (близько 75 %) випадає з квітня 
по жовтень [2].  

Середньорічна температура повітря Києва становить +7,7 °С, найвища 
вона в липні (+19,3 °С), найнижча – у січні (-5,6 °С) [2]. 

Отримані результати порівняльної оцінки вказують на те, що кліматичні 
умови м. Києва є наближеними до природних умов зростання рослин D. peltata. 
Це дає підстави стверджувати, що інтродукція та акліматизація рослин у Києві 
є цілком перспективною. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АРХЕОЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ» 
 

Порівняльний аналіз результатів натурних облікових робіт на острові 
Джарилгач констатував перевищення чисельності місцевих популяцій крупних  
мисливських рослиноїдних тварин над фактичним кормовим потенціалом угідь. 
В умовах напівпустельного клімату досягнуто щільності населення диких 
жуйних тварин, що не мають собі рівних в жодній з природних областей 
України. Виникла небезпека виникнення деструктивних трофічних сукцесій на 
фоні погіршення загального санітарно-епідеміологічного стану природних 
комплексів острова. На відміну від прерогативи досягнення стабільності 
методом, забороненим сучасною доктриною НПП – шляхом мисливської 
елімінації надлишкової чисельності, нині відбуваються зміна поглядів на 
вирішення даної проблеми. Ці зміни ґрунтуються не лише на здоровому глузді, 
спрямованому на врятування острова Джарилгач, як фауністичного феномену 
півдня України, але й на науково-обґрунтованих розрахунках та способах  
збереження стійкого функціонування острівних екосистем Парку.  

Стратегічні зміни щодо бачення шляхів збереження стабільності 
полягають у екологічній "реконструкції" чисельної, видової та статево-вікової 
структури сучасних тваринних комплексів диких ссавців (в першу чергу – 
ратичних), через переселення.  Обгрунтування видового складу та чисельності 
майбутніх тваринних угрупувань на острові, на наш погляд, повинно опиратися 
на реальний, певним чином конкретизований, "успішний" еталон. Але авторам 
обґрунтування не відомі приклади подібних масштабних "еколого-
реконструктивних" експериментів з виселення одних, а згодом вселення (ре- чи 
інтродукції) на "звільнені" території інших крупних за чисельністю (сотні 
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особин) груп ратичних рослиноїдих ссавців різних видів. Тим більше у 
жорстких природних умовах, коли експериментальна територія (острів 
Джарилгач) абсолютно не пристосована та не підготовлена до "переселенських" 
заходів спеціальними засобами відлову, на відміну, скажімо, "Асканії-Нови", 
помереженої загорожами, до яких давно звикли тварини, бо народилися в 
загорожах і вважають їх звичайним атрибутом на горизонті власного життя. На 
Джарилгачі ж ми маємо справу з стадами абсолютно диких тварин, про що 
раніше відмічали досвідчені мисливці з різних континентів. 

Згідно теоретичного підґрунття щодо переселення тварин на острові, слід 
чітко зрозуміти, що може здійснитися лише експериментальна заміна одних 
інтродукованих видів іншими. В кращому випадку буде проведена 
реінтродукція виду. Як один з оптимальних варіантів зниження ризику та 
"переселенських" втрат, має бути використаний історичний досвід вивчення 
успішності проживання на острові та прилеглій до нього частині материка 
певних видів диких тварин, тобто – археозоологічний метод вивчення.   

Для достовірності обґрунтування та створення переконливих теоретичних 
засад відновлення структури та управління екологічно збалансованими 
угрупуваннями ссавців на острові Джарилгач, автори провели комплекс 
досліджень, який складається з: 

- літературного пошуку з вивчення результатів історичних та  
археологічних (палеонтологічних та археозоологічних – в першу чергу) 
досліджень на територіях, прилеглих до сучасної території Парку. Мета 
пошуку: аналіз робіт, присвячених видовій ідентифікації кісткових решток 
диких крупних рослиноїдних ссавців та хижих тварин минулого, визначенню 
віку та статевої приналежності диких тварин регіону; палеодієті тварин 
минулого;  орієнтовній кількості тварин у минулому та їх стану;  

- підтвердження інформації з письмових джерел про результати 
історичних та археологічних досліджень про визначення переліку видів, для 
проживання яких умови регіону Парку, зокрема – острова Джарилгач – 
найбільш привабливі.  

Археозоологічні дослідження регіону Парку різних авторів проводилися: 
у районі старовинної Ольвії, Причорномор'ї, Одеській області [1-3]. Масові 
дослідження кісток тварин, розпочаті ще у 30-ті роки минулого століття саме в 
Ольвії, дали несподівані результати. Знахідки кісток сайги, бабака були 
прогнозовані, а численні залишки лісових звірів (олені, вовки, ведмеді) 
засвідчили, що у ті часи тут росли ліси [1]. У інформації з археозоологічного 
комплексу поселення Уч-Баш описані кісткові знахідки: оленя звичайного, 
козулі, вепра, вовка, афаліни, черепахи та свійських тварин [2]. Однією з 
найцікавіших палеонтологічних пам'яток доби пізнього палеоліту України та 
всієї степової зони Східної Європи вважається поселення Велика Акаржа, яке 
знаходиться на Одещині. Поселення було відкрите В.І. Красковським у жовтні 
1955 року [3]. Розкопи продовжені у 1959, 1961 та 1988-1993 роках. Однією з 
характерних рис цієї знахідки є абсолютне переважання на ній фауністичних 
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решток тільки одного виду тварини – бізона (бика-бізона – Bison priscus). 
Вважаємо доцільним проведення археозоологічних досліджень на 

території НПП "Джарилгацький" під час підготування теоретичної бази 
екологічної доцільності відновлення природної структури населення ссавців.  
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БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ 
ТВАРИННИЦТВА 

 
У структурі агропромислового комплексу України, на тваринництво 

припадає понад 33% валової продукції. Водночас, робота промислових 
підприємств тваринництва пов’язана зі значними екологічними проблемами 
через утримання великої кількості тварин на обмеженій площі, забезпечення їх 
потреб, утворення та утилізацією відходів. 

Стічні води тваринницьких комплексів в 1000 м3 стоків містять 180 - 460 
кг азоту, 80 - 200 кг фосфору і 350 - 700 кг калію. Нині вихід стічних вод з 
тваринницьких комплексів країни становить близько 1 млрд. м3 на рік. У цьому 
об'ємі стоків міститься кількість поживних речовин, еквівалентна 2 млн. т 
аміачної селітри, по 1 млн. т калійних і фосфорних солей [1]. У результаті 
скидання таких стічних вод у відкриті водойми відзначається прогресуюче 
забруднення річок, водосховищ і навіть підземних басейнів, води яких у 
багатьох випадках стають непридатними навіть для комунального й 
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виробничого споживання. 
Одним із шляхів утилізації гною і повернення частини його поживних 

речовин тваринництву є одержання з нього білкових продуктів — білкового 
борошна і біоперегною. Метод біологічної переробки дає можливість 
трансформувати складні органічні сполуки, які містяться в гноєві і посліді, а 
також розвинуту супутню мікрофлору, що багата протеїном, жиром, 
амінокислотами і мікроелементами в кормову зообіомасу, яку після 
знезараження використовують на корм тваринам. При утилізації пташиного 
посліду личинки мухи за 5 днів при температурі 20°С переробляють в’язкий 
субстрат вологістю 80% в рихлу масу вологістю 40% і рН 9,5. Таким чином, 
крім білкового корму можна одержувати добрива. Після закінчення переробки 
посліду, личинки відділяють від субстрату, сушать і одержують борошно, яке є 
білковою добавкою до основного раціону птиці. В 1 кг даного продукту 
міститься 340-430 г протеїну, лізину — 33-40 г, метатіоніну — 10-15 г, кальцію 
— 6-8 г, фосфору — 10-12 г, тобто багате життєво необхідними 
мікроелементами [2]. Впровадження технології у птахівництво дасть 
можливість знизити на третину дефіцит кормів тваринного походження й 
одержати органічне добриво з поліпшеними фізико-механічними 
властивостями, а також забезпечити охорону навколишнього середовища від 
забруднення відходами тваринництва. 

Ще одни із провідних методів є розведення дощових черв'яків 
«вермикультивування» – один з перспективних способів утилізації органічних 
відходів. Дощові черв'яки, прискорюють розкладання органічної речовини, 
дозволяють у відносно короткі терміни абсолютно екологічно чистим способом 
перетворити різного роду органічні відходи в цінне гумусоване добриво. Інший 
одержуваний продукт вермікультури – біомаса дощових черв'яків, успішно 
використовується як білкова добавка до корму і як біохімічна сировина. 
Протягом теплого періоду року на такій площі вони здатні переробити близько 
1300 т гною, а продукція їх становитиме 20—25 т білкового корму і 400 т 
біогумусу. Виготовлений з дощових черв’яків порошок містить 72—78% білку 
— більше ніж рибне борошно ( 50%)  або білковий концентрат сої (45%) [3]. 

Включення білкових добавок до раціону тварин дає змогу скоротити 
витрату кормів на 30%, підвищити вихід м’яса на 10%, знизити собівартість 
продукції на 40%, а в умовах гострого дефіциту білку ті показники можуть бути 
в 5—8 разів більші. Кожна перероблена черв’яками тонна субстрату дає 600 кг 
біогумусу, який містить до 30% гумусу і 70% золи. Біогумус містить азот,  
фосфор, калію, кальцій, магній, залізо і ряд необхідних рослині мікроелементів. 
Використання біогумусу дає можливість значно підвищити якість і кількість 
врожаю, наприклад, озимої пшениці на 20%, кукурудзи — на 30—50%, 
картоплі — на 40—70%, овочів — на 30%. При цьому підвищується 
цукристість буряків. Усі сільськогосподарські культури мають підвищену 
стійкість проти хвороб. Використання біогумусу (червокомпосту) для 
удобрення полів різко скорочує витрати на перевезення гною. Якщо на 1 га 
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ріллі нині вносять 40—50 т гною, то при використанні біогумусу достатньо для 
одержання того ж ефекту 3 т біогумусу, а для багатьох культур — 1,5 т/га [4]. 

Таким чином, біотехнологія переробки відходів тваринництва — важлива 
і захоплююча галузь сільськогосподарського виробництва, що зароджується. її 
поява зумовлена розширенням спектру впливу людини на природне 
середовище, загостренням у зв’язку з цим проблеми охорони природи і 
загрозою екологічної кризи на планеті. Складовою актуальності нової галузі є і 
можливість додаткового одержання білків тваринного походження, дефіцит 
яких у країні і в світі найбільш гострий, стримує ріст продуктивності 
тваринництва і птахівництва. Зрештою, одержання біогумусу є по суті 
вирішенням проблеми використання екологічного механізму поновлення 
родючості ґрунтів.  
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ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОДЯНИХ МАКРОФІТІВ 

 
Водяні рослини-макрофіти є незамінними компонентами гідроекосистем і 

відіграють важливу екологічну роль у прісноводних водоймах та водотоках. 
Загалом водяними макрофітами називають рослини, встановлення 
таксономічного положення яких не потребує застосування оптичних засобів з 
великим збільшенням. Вони представлені вищими водяними рослинами та 
представниками деяких відділів водоростей. Основну частку вищих рослин у 
водних екосистемах становлять покритонасінні, але серед макрофітів є й 
представники вищих спорових рослин (Bryophyta, Pteridophyta) [1].  

Життєвий цикл макрофітів протікає в частково або повністю зануреному 
у воду стані. Ці рослини формують різні екологічні групи та займають різні 
ділянки акваторії. За життєвою формою їх поділяють на чотири основні групи: 
1) такі, що плавають на поверхні або в товщі води; 2) вкорінені з плаваючим на 
поверхні листям; 3) вкорінені або прикріплені до дна, всі частини яких, іноді 
крім генеративних органів, знаходяться під водою; 4) напівзанурені вкорінені 
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рослини, в яких стебла і листки часто піднімаються над водою. Проте деякі 
види макрофітів (так звані амфібійні види) впродовж сезону можуть розвивати 
різні морфологічні форми залежно від рівня води і здатні пристосовуватися до 
зміни умов середовища (наприклад, до життя на вологому ґрунті), що пов’язано 
зі змінами анатомічних, фізіологічних та біохімічних ознак [2]. 

Водяні макрофіти необхідні для підтримання структури та функцій 
водних екосистем. Поряд із планктонними водоростями вони формують 
автотрофний блок гідроекосистеми, забезпечуючи надходження органічних 
речовин та енергії в екосистему водойми, виділяють у навколишнє середовище 
кисень, необхідний для дихання водяних тварин та інших гідробіонтів. Зарості 
вищих рослин-макрофітів, насамперед занурених, виконують роль механічних 
фільтрів, що змінюють гідродинамічний режим мілководь і забезпечують 
осадження завислих у воді речовин мінерального й органічного походження. 
Роль природних біофільтрів можуть виконувати зарості макрофітів 
прибережних ділянок річок, у районі гирл, великих мілководних зон озер і 
водосховищ. Водночас ці рослини виконують санітарну функцію, пригнічуючи 
розвиток бактерій і збудників деяких інфекційних захворювань, слугують 
кормом для водяних тварин, забезпечують притулок представникам іхтіофауни 
і водяним безхребетним [3]. В заростях макрофітів прісноводних водойм 
відбувається нерест риб. Окремі види водяних макрофітів використовує людина 
в харчуванні, годівлі свійських тварин та з лікувальною метою. 

Водяні макрофіти здатні вилучати із води у великих кількостях біогенні 
елементи і тим самим знижувати ступінь евтрофікації водойм. Крім того, вони 
здатні абсорбувати різноманітні забруднювальні речовини і трансформувати їх 
до нетоксичних сполук, сприяючи очищенню водного середовища.  

Різним групам водяних рослин (водоростям і вищим рослинам) 
притаманні біоіндикаторні властивості [4]. За допомогою рослин-індикаторів 
оцінюють фактори антропогенного впливу: порушення екологічного стану 
водойм, забруднення води промислово-комунальними стічними водами і 
токсичними відходами тощо. Деякі види макрофітів можуть накопичувати 
важкі метали та здатні реагувати на наявність цих полютантів специфічними 
змінами метаболізму, що є важливим для біоіндикації стану водних об’єктів [5].  

Макрофіти використовують у процесах фіторемедіації забруднених 
водойм [1], а також під час очищення стічних вод за допомогою біоплато. 
Біоплато – це комплекс каскадно розташованих систем очищення, кінцевим 
компонентом яких може бути болотиста ділянка, покрита заростями водяних 
макрофітів [6]. Окрім того, прибережні макрофіти мають важливе значення для 
закріплення берегів, практикується й застосування їх із цією метою. 

Висновки. Водяні рослини-макрофіти відіграють вагому роль у 
функціонуванні природних водних екосистем, а крім того, мають важливе 
практичне застосування. Використовують їх з метою біоіндикації стану водойм 
та водотоків, у процесах очищення стічних вод та біоремедіації водних 
об’єктів, забруднених антропогенними полютантами. 
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ВПЛИВ СТІЧНИХ ВОД З ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА ЯКІСТЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

Трансформація екосистем під впливом прямої чи опосередкованої 
діяльності суспільства спричиняє найсуттєвіші екологічні зміни. Негативний 
вплив є наслідком постійної необхідності задовольняти потреби людини. Вода 
використовується в усіх технологічних процесах, без неї неможлива робота 
промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту тощо. 
Основними причинами забруднення поверхневих вод є скид забруднених 
стічних вод безпосередньо у водні об'єкти. У територіальному розрізі 
найбільше забруднених стічних вод скидається у Донецькій (558 млн м3), 
Дніпропетровській (383), Луганській (101) та Одеській (103 млн м3) областях 
[1–3]. 

Досить несподівані екологічні наслідки виникають у зв’язку з розвитком 
промисловості, що призводить до прогресуючого забруднення води. Серед 
великої кількості підприємств у країні (891), що скидають у поверхневі водні 
об’єкти забруднені стічні води найбільшими забруднювачами є промислові 
підприємства (894 млн м3), із них найбільші – підприємства чорної металургії 
(503) та вугільної промисловості (295 млн м3). Через низьку якість очищення 
стічних вод надходження забруднених стоків не зменшується. Окрім того, на 
якість поверхневих вод негативно впливає також скид шахтно-кар’єрних вод, 
які практично без очистки скидаються у поверхневі водні об’єкти в обсязі 
665 млн м3 [3, 4]. 

Значна кількість забруднювальних речовин надходить у водне 
середовище у процесі сучасної сільськогосподарської діяльності з її 
розвиненою меліорацією. Винос органічних і мінеральних речовин у водойми 
може відбуватися з поверхневим стоком, через забруднення ґрунтових вод та 
вітрову ерозію. У районах зрошуваного землеробства забруднення водойм 
обумовлено прийняттям великих обсягів зворотних вод (1717 млн м3), а також 
агротехнічними особливостями вирощування культур при зрошенні (напр. 
неправильний розрахунок норм внесення добрив і порушення використання їх у 
сівозмінах). Значна кількість сполук азоту й фосфору потрапляють зі стоками у 
водойми від тваринницьких ферм. Останні є постачальником мертвої органіки 
(гною, підстилки, сечовини), що істотно впливають на якість поверхневих і 
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ґрунтових вод при вивезенні їх на поля та городи [4, 5]. 
Велике значення на порозі ХХІ ст. має оцінка якості водних джерел, котрі 

можуть бути придатні для господарського використання. Комунально-побутові 
стічні води у цій галузі (фізіологічні виділення людини, забруднення від 
купання, прання білизни, папір, сміття тощо) становлять 15–20% усього обсягу 
стічних вод. Особливою рисою побутових стічних вод є їхнє бактеріальне 
зараження.  

Багато в чому екологія пов’язана з вирішенням проблеми транспортних 
засобів. В умовах звичайної експлуатації водного транспорту основними 
джерелами забруднення є суднові двигуни, і насамперед енергетична 
установка. Головну роль у забрудненні моря при морських перевезеннях 
відіграють викиди теплових двигунів, їх шуму та вібрації. Також негативний 
вплив водного транспорту на гідросферу пов'язаний з перевезенням нафти і її 
похідні [6, 7]. 

Отже, роль антропогенних чинників у виникненні несприятливих 
екологічних ситуацій не менш значна, ніж роль природних стихійних явищ. І 
нині бажано сконцентрувати основну увагу на розв’язанні вищезгаданих 
проблем, вживаючи заходи, які покращать екологічний стан регіонів України. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТАНУ ГРУНТІВ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЖИТОМИРЩИНИ НА ІНВАЗОВАНІСТЬ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ 
 

Важливою подією в розвитку екологічних прав людини стала 
Стокгольмська конференція ООН із проблем довкілля в 1972 році. За 
результатами Конференції прийнято Декларацію про навколишнє середовище 
[1], де вперше зафіксовано право людини на безпечні умови проживання, що в 
подальшому вимагало закріплення чітких правових механізмів його практичної 
реалізації як основного базового документу.  

Антропогенне навантаження на територіях проживання населення 
спричиняє інтенсифікацію процесів забруднення довкілля, тому стан грунтів, 
що є  простором для здійснення людської життєдіяльності, є одночасно і 
фактором погіршення умов проживання людей в цілому, зниження 
рекреаційної привабливості територій та погіршення здоров’я населення [2].  

І саме безпечний стан грунту, що розглядається в контексті екологічного 
та санітарного стану, є актуальною еколого-економічною проблемою на 
сучасному етапі суспільного розвитку як для нашої держави, так і для світової 
спільноти в цілому. 

Щороку в Україні реєструється близько 300 тисяч випадків паразитарних 
захворювань [3]. У Житомирській області майже щорічно на паразитози  
хворіють біля 10 тисяч осіб. Особливої уваги заслуговує той факт, що рівень 
захворюваності серед дітей перевищує в 4-5 разів рівень захворюваності 
дорослих осіб. Аналізуючи інвазованість дитячого населення Житомирської 
області впродовж 2013-2015 рр., встановлено, що серед обстежених 575590 осіб 
3,98% уражено паразитами. Найвищий показник інвазованості серед дитячого 
населення характерний для Романівського (15,96% серед обстежених дітей), 
Чуднівського (10,12 %), Народицького (8,01%), Ємільчинського (7,62%) та 
Попільнянського (5,97%) районів. 

У структурі паразитарної захворюваності дитячого населення ентеробіоз 
складає від 21,82% - у Лугинському, до 96,3% - у Романівському районах. 

Серед уражених дітей збудниками паразитарних хвороб, частка хворих на 
лямбліоз у Житомирській області складає 8,44%. Найбільший цей показник 
зареєстровано у Коростенському (42,13%), Андрушівському (38,99%), 
Житомирському (8,27%) районах та в м. Житомирі (9,3%). 

Одним з найпоширеніших видів геогельмінтів є аскариди, проміжним 
середовищем існування та розвитку для яких є грунт. У структурі паразитарної 
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захворюваності дитячого населення Житомирської області аскаридози 
складають 28,28%. Найвищі показники зареєстровано в Романівському 
(76,82%), Коростишівському (47,65%), Попільнянському (40,28%) та 
Овруцькому (40,03%) районах. 

Важливу роль у профілактиці гельмінтозів відіграє загальний еколого-
санітарний стан ґрунту. З метою визначення стану мікробіологічного та 
паразитарного забруднення грунту, нами було проаналізовано 1330 проб грунту 
на визначення бактеріологічних та 3445 проб на визначення паразитологічних 
показників. Не відповідали встановленим нормативам 3,46% та 0,22% 
досліджених проб відповідно. Найвищі показники питомої ваги проб, що не 
відповідали встановленим нормативам за бактеріологічними показниками  
характерні для грунтів житлових зон Новоград-Волинського (60%), 
Коростенського (33,64%) та Овруцького (5,71%) районів. 

Ураженість грунтів паразитами в зоні дитячих майданчиків виявлено 
лише в  Олевському (на рівні 1,05% досліджених проб), Коростишівському 
(0,82%) районах та м. Житомирі (0,23%). При цьому встановлено, що між 
показниками забруднення грунту дитячих майданчиків паразитами та 
показниками інвазованості дитячого населення аскаридами та лямбліями існує 
прямий кореляційний зв'язок низької щільності (r=25, r=34). 

За результатами проведених досліджень виявлено, що захворюваність 
дитячого населення на лямбліоз значною мірою залежить від загального 
санітарного стану грунту, про що свідчить яскраво виражена пряма кореляційна 
залежність між показником інвазивності лямбліями та бактеріологічним 
забрудненням грунту (r=43) . 

Висновки. 
1. В окремих адміністративно-територіальних утвореннях Житомирської 

області рівні інвазованості дитячого населення сягають 10-16%, останнній 
показник залежить від еколого-санітарного стану грунту житлових зон, що 
підтверджено кореляційними зв'язками еизької та середньої щільності. 

2. Проведений нами аналіз еколого-санітарного стану грунту та його 
впливу на інвазованість дитячого населенння дозволив виявити низку проблем, 
які потребують вирішення: вдосконалення  систем екологічного моніторингу, 
інформаційно-аналітичного контролю  та управління безпекою. 

3. Вищенаведені результати та висновки доцільно використати при 
формуванні програм регіонального розвитку. 
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3. Галузева статистична звітність про роботу Державної санітарно-
епідеміологічної служби, затверджена наказом Міністерства статистики 
України від 28.08.1992 р. №139. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАЛІСІВ І СТАРОВІКОВИХ ЛІСІВ 

ПУТИЛЬЩИНИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН 
ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

 
Розширення і вдосконалення природно-заповідного фонду є одним з 

найважливіших напрямків оптимізації середовища існування людини і 
збереження ландшафтного та біологічного різноманіття.  

Національний природний парк «Черемоський» (НПП «Черемоський», 
Парк) розташований в Путильському районі Чернівецької області. За фізико-
географічним районуванням переважна більшість території 
НПП «Черемоський» знаходиться в межах Рахівсько-Чивчинської та 
Полонинсько-Чорногірської областей Українських Карпат. 

Згідно флористичного районування Українських Карпат – це район 
Чивчино-Гринявських гір. Він знаходиться в межах верхнього лісового поясу 
Карпат, де пануюче положення займають чисті смерекові ліси формації ялини 
європейської (Piceeta albae). Вони належать до зональної групи гірських 
(неморальних) темнохвойних лісів, що пов’язані з горами широколистяної, 
степової та пустельної областей і характеризуються значною регіональною 
своєрідністю, еколого-флористичною і ценотичною диференціацією та 
мозаїчністю, не формуючи суцільного поясу. Характерною рисою флори цих 
смерекових лісів у Карпатах є їх тісний зв’язок з буковими лісами – багато 
видів досить часто трапляється в їхньому складі, особливо в межах висот 1000-
1200 м н.р.м. В межах таких висот на північно-східному макросхилі Карпат ні 
бук лісовий ні ялиця біла чистих угруповань не утворюють, а трапляються 
лише як домішка у складі смерекових деревостанів. 

Сучасна площа НПП «Черемоський» складає 7117,5 гектара, з них у 
постійному користуванні 5556 гектарів. Землі, які входять до складу парку без 
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вилучення, займають площу 1561,5 гектара. 
Робота по розширенню Парку проводиться з 2013 року. Цьому сприяла 

участь НПП «Черемоський» у виконанні природоохоронного проекту 
«Збереження Карпатських пралісів», впроваджуваного Українським 
товариством охорони птахів за участі та фінансової підтримки 
Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина). 

Із обстежених 4270,7 гектарів лісових масивів ДП «Путильське лісове 
господарство» було ідентифіковано 2884,1 гектара пралісів і старовікових лісів. 
З урахуванням цього обстеження загальна площа проектованого розширення 
склала 20149,1  гектара [2]. 

Угіддя, що пропонуються для розширення НПП «Черемоський»,  будуть 
утворювати практично цілісну охоронювану територію басейну річки Білий 
Черемош. На них представлені переважно ліси на гірських схилах різної 
крутизни, прируслові ліси, луки із різноманітним рослинним покривом, 
видовим складом рослин і тварин, з численними локалітетами раритетних видів 
місцевої фауни і флори. Ці території особливо  важливі з точки зору 
збереження біорізноманіття. Левова частка пропонованих для розширення 
земель знаходиться на висоті 1100 і більше метрів над рівнем моря та входить 
до складу регіонального ландшафтного парку «Черемошський». 

Ключовим та найціннішим елементом цих територій є ліси. Надзвичайно 
важливу роль з точки зору підтримання стабільності екосистем, збереження 
біорізноманіття, запобігання їх деградації відіграють праліси та старовікові 
ліси, що представлені окремими цілісними масивами на пропонованих для 
розширення ділянках. Ці території виконують роль банку генофонду 
рослинного світу та мають велику наукову цінність, природоохоронне, 
лісівниче, фітоценотичне, рекреаційне значення [1, 3].  

Біорізноманіття в умовах режиму заповідної зони матиме оптимальні 
умови існування, розселення і розмноження. Моніторинг за станом раритетних 
видів сприятиме їх збереженню. Декоративно квітучі види (орхідні, первоцвіти, 
лікарські) не страждатимуть від тотального браконьєрства. Подібним чином 
охоронний режим на проектованій території, а особливо у заповідній його зоні, 
сприятиме відновленню чисельності рідкісних видів тварин. Адже на цій 
території покращаться для них умови живлення, гніздування, розселення, 
міграцій.  

Таким чином, зміна меж (розширення) матиме масштабні позитивні 
екологічні наслідки. Зокрема,  призведе до збільшення видової різноманітності 
та репрезентативності Парку, оскільки  внаслідок приєднання вищевказаних 
територій до його складу ввійдуть  буково-ялицеві та ялицево-букові ліси. 
Відбудеться мінімізація антропогенного впливу на ландшафти, раритетну 
флору й фауну, водні джерела та артерії. Значною мірою покращиться 
екологічна свідомість місцевого населення. 
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НОРМУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МЕТАЛАМИ ҐРУНТУ ЗА СУМАРНИМ 

ЦИНКОВИМ ЕКВІВАЛЕНТОМ ТОКСИЧНОСТІ 
 

В урбанізованому середовищі ґрунти виконують цілу низку життєво 
важливих для екосистеми функцій з ремедіації металів-забруднювачів, котрі 
потрапили в навколишнє середовище, так їх протекторна дія полягає в 
тривалому депонуванні та переведенні контамінантів в менш токсичні для біоти 
форми. Широке розповсюдження забруднення металами ґрунтів зумовило 
пошук шляхів нормування їх вмісту для забезпечення дотримання норм 
екологічної безпеки з метою запобігання загрози здоров’ю населення. 
Виявлення ступеня техногенного навантаження на ґрунти урбоекосистем за 
окремими хімічними елементами здійснюється шляхом нормування їх вмісту 
відносно науково обґрунтованих допустимих кількостей, як то ГДК або 
регіональний фон. Для нормування поліелементного забруднення ґрунтів 
зазвичай використовують такі інтегровані показники як сумарний показник 
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забруднення (Ю. В. Саєт, 1998), індекс забруднення ґрунтів (М. О. Богданов, 
2013) та коефіцієнт дисбалансу [1], проте існує думка [2] проводити екологічну 
оцінку відносно сумарного цинкового еквіваленту токсичності (СЦЕТ), тобто за 
токсичним надлишковим вмістом металів по відношенню до ГДК, який 
відбивається через цинкові одиниці: 

 
СЦЕТ = Zn2+ + (2·Cu2+) + (8·Ni2+), мг/кг      (1) 

 
Використання СЦЕТ не набуло широкого розповсюдження в Україні, 

отже виникла потреба у визначенні переваг і недоліків його застосування в 
умовах урбанізованого середовища техногенно навантажених територій, що й 
було здійснено на прикладі м. Дніпропетровська. 

Мета роботи полягала у встановленні ступеня небезпеки внаслідок 
забруднення металами урбаноземів м. Дніпропетровська в перерахунку на 
цинкові одиниці відносно СЦЕТ. 

Для екологічної оцінки поліелементного забруднення ґрунтів 
урбоекосистеми м. Дніпропетровська металами була сформована мережа 
екомоніторингу шляхом нанесення сітки (2 км × 2 км) на його території, що, в 
свою чергу, надало можливість виділити 65 ключових ділянок відбору проб. 

Результати проведених експериментальних досліджень свідчили, що 
найбільші значення СЦЕТ (1090,24-1155,49) були притаманні промисловим 
зонам Амур-Нижньодніпровського та Новокодацького районів, а найменші 
периферії Лівобережжя м. Дніпропетровська за умов значень урбанізованого 
фону – 436,52 мг/кг в цинкових одиницях. При подальшому нормуванні за ГДК, 
розрив між значеннями самого вищого та нижчого ступеня хімічної деградації 
ґрунту (В. В. Снаткін, 1998) сягав цілого порядку. Як показав статистичний 
аналіз, перевищення середнім значенням медіани свідчить про несиметричне 
розподілення по виборці, отже поступове зростання забруднення металами 
ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпропетровська (табл. 1). За умов від’ємного 
коефіцієнту ексцесу, крива вірогідності СЦЕТ має більш низьку й пласку 
вершину, чим крива закону нормального розподілу. Згідно значень коефіцієнту 
асиметрії переважна частина виборки більша за математичне сподівання. 
Дисперсія є мірою варіації забруднення Zn, Cu та Ni міського ґрунту за умов 
впливу природних та антропогенних факторів в урбоекосистемі. За показником 
стандартного відхилення дані в достатній мірі розкидані відносно середнього. 

Запропонована Д. Роуеллом (1998) формула має деякі обмеження у 
використанні, адже враховує тільки мідь та нікель. Крім того виникають деякі 
сумніви в подальшому нормуванні, тому що ступінь забруднення ґрунту 
визначають за класом небезпеки елементу та вмістом металу відносно кратності 
ГДК (В. В. Снаткін, 1992), а саме, в нашому випадку, згідно ГОСТ 17.4.1.02-83 
Zn відноситься до другого, а Ni та Cu до третього класу небезпеки. 
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Таблиця 1 
Статистичний аналіз показників  

забруднення ґрунтів Zn, Cu та Ni урбоекосистеми м. Дніпропетровська 
Статистична характеристика СЦЕТ 

Мінімум  0,79 
Максимум  11,55 
Розмах  10,76 
Середнє  4,37  
Медіана  3,43 
Ексцес –0,3 
Асиметрія  0,78 
Дисперсія  7,71 
Стандартне відхилення  2,80 

 
Можна зробити наступний висновок – встановлення ступеня небезпеки 

внаслідок забруднення металами ґрунту за СЦЕТ досить проблематично, тому 
що як було доведено на прикладі м. Дніпропетровська не враховує всього 
спектру металів та викликає сумніви в подальшому нормуванні відносно ГДК. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ 

МЕТАЛАМИ  
 

За даними 1999 року, шкалу найнебезпечніших забруднюючих речовин 
навколишнього середовища очолювали пестициди. Насьогодні ситуація суттєво 
змінилася і найголовнішими забруднювачами довкілля є важкі метали [1]. 
Особливо гострою, наразі, є проблема забруднення важкими металами 
ґрунтового покриву планети. Нажаль, до цього часу, єдина загальновизнана 
система визначення ступеня та нормативів забрудненості ґрунтів відсутня.  

Для оцінки локального і регіонального забруднення ґрунтів важкими 
металами прийнято визначати їх валовий вміст у орному шарі ґрунтів і 
порівнювати його з фоновим вмістом хімічних елементів [2, 3]. Нормування 
забруднення ґрунтів хімічними елементами здійснюється шляхом порівняння 
вмісту важких металів у ґрунтах із загальновизнаними гранично-допустимими 
концентраціями (ГДК). ГДК являють собою найбільшу концентрацію хімічного 
елементу, при тривалому впливі якого у ґрунті і сільськогосподарських 
рослинах не відбувається патологічних змін або аномалій, не спостерігається 
накопичення токсичних елементів й не порушується біологічний оптимум для 
тварин та людини [1]. Згідно цього положення, сучасні ГДК не є коректними 
для визначення ступеню забруднення ґрунтів природних угруповань, що не 
використовуються до  вирощування сільськогосподарської продукції. 

Відомо, що для кожного різновиду ґрунтів генетично притаманний 
певний рівень масової частки кожного хімічного елементу. Цей рівень залежить 
від природних (характеристика ґрунтової породи, перерозподіл елементів за 
ґрунтовим профілем, біогенна акумуляція або розсіювання) та антропогенних 
(техногенні викиди, внесення добрив та хімічних меліорантів) факторів [4].  

Згідно результатів досліджень різних авторів, рівні фонового вмісту 
елементів у одних і тих же ґрунтах можуть істотно різнитися, причому, 
основними причинами такого явища виступають можливе антропогенне 
забруднення і неоднаковий вміст хімічних елементів у ґрунтових породах.  

Часто до помилок при оцінюванні забруднення ґрунтів приводить 
використання фонових значень вмісту важких металів, які визначені за складом 
ґрунтів фонової території. Ця фонова територія може мати інший, порівняно з 
територією, що досліджується, хімічний склад ґрунтової породи. Уникнути 
таких помилок  можна шляхом визначення фонового вмісту важких металів 
індивідуально для ґрунтів конкретного регіону [2, 4]. 

У роботі було досліджено фоновий вміст важких металів у ґрунтах 
Дніпропетровщини, який визначали у еталонному степовому ґрунті – чорноземі 
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звичайному, карбонатному, малогумусному, середньосуглинистому на 
лесовидних суглинках, на території різнотравно-типчаково-ковилевого степу 
Присамарського міжнародного біосферного стаціонару Комплексної експедиції 
з вивчення лісів Степової зони України Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара. Район дослідження розташований на 
відстані понад 80 км від найближчого промислового центра, що дає можливість 
вважати його чистою фоновою територією.  

Визначено валовий вміст Zn, Cd, Mn, Cu, Fe, Pb и Ni у експериментальних 
зразках корененасиченого шару ґрунту (0-50 см) та у ґрунтовій породі – 
лесовидних суглинках. Визначення здійснювали методом атомно-абсорбційної 
спектрофотометрії на спектрографі ААS-30. З’ясовано, що у материнській 
ґрунтовій породі  метали містяться у такій кількості: Zn – 49,0; Cd – 1,94; Мn – 
98,0; Cu – 6,65; Fe – 360,0; Pb – 6,0 та Ni – 30,3 мг/кг сухої речовини. У шарі 
ґрунту 0-50 см вміст цих елементів складає: Zn – 55,0; Cd – 0,8; Mn –107,5; Cu – 
8,4; Fe – 1208,8; Pb – 13,8 та Ni – 37,73 мг/кг сухої речовини. Підвищення 
вмісту Zn, Мn, Cu, Fe, Pb и Ni у шарі ґрунту 0-50 см демонструє біогенне 
накопичення елементів у верхніх шарах ґрунтового профілю. Встановлені такі 
регіональні кларки хімічних елементів для ґрунтів степової зони України [2]:  
Zn – 62 з межами от 33 до 100; Мn – 670 (200-1600); Cu – 27 (10-64); Fe – 19 974 
(12 · 103 – 40 · 103); Pb – 13 (10-15) та Ni – 25 (19-40) мг/кг, для Cd регіональний 
кларк не встановлено.  

Порівняння отриманих даних фонового вмісту важких металів у ґрунтах 
із загальноприйнятими показниками  для степових ґрунтів України показало, 
що вміст Zn, Pb и Ni у районі  дослідження прирівнюється до 
загальноприйнятих і не виходить за межі варіювання цих значень. Вміст Mn, Cu 
и Fe у степовому ґрунті Присамарського міжнародного біосферного стаціонару 
нижче від загальноприйнятих значень у 6, 2; 3,2 и 16,5 рази, відповідно, що 
свідчить про необхідність врахування індивідуальних  фонових значень вмісту 
металів у ґрунтовому покриві і материнській породі при оцінці забруднення 
ґрунтів. 

Отримані результати свідчать про відсутність в Україні єдиної досконалої 
системи визначення ступеня забрудненості ґрунтів важкими металами, а 
нормативні матеріали, що використовуються на сьогодні не враховують 
особливостей генезису ґрунтового покриву та хімічного складу ґрунтотвірних 
порід. Ризик виникнення похибки  при оцінці забрудненості ґрунту може 
виникати внаслідок неврахування індивідуальних особливостей хімічної будови 
і складу ґрунтової породи досліджуваного ґрунту.  
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РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Вирішальною умовою успішності будь-якого готельно-ресторанного 

закладу (ГРЗ) є його здатність до розробки та впровадження інноваційних 
конкурентоздатних продуктів та послуг в умовах насиченості ринку. 
Конкуренція всередині ринку стимулює ГРЗ на впровадження інноваційних 
технологій, які пов’язані з ресурсозбереженням, для подальшого зменшення 
собівартості готової продукції та забезпечення конкурентоспроможних послуг. 

Для визначення основних етапів розробки та впровадження інноваційних 
технологій, розглянемо основні характеристики і поняття «інновації». 

Поняття «інновація» є українським варіантом англійського слова 
innovation, що буквально означає «введення нововведень» або «введення 
новацій». Під нововведенням розуміється новий порядок, новий метод, винахід, 
нове явище [1, 2]. Новація (лат. novation) відповідно до тлумачного словника 
Даля трактується як зміна, оновлення. Тому, проаналізувавши існуючі варіанти, 
в якості основного ми будемо використовувати наступне визначення. 

Інновація – комплексний процес (об'єкт, результат) створення, 
розповсюдження і практичного використання якісно нових ідей, рішень, 
винаходів, або кращого задоволення вже відомої суспільної потреби, які 
приводять до цільової зміни і створення кращих по властивостях товарів 
(продуктів, послуг), технологій, що забезпечують економію витрат, отримання 
прибутку, доходу і що охоплює весь спектр видів діяльності. Як суб'єкт 
інноваційного процесу, нововведення визначають: створення нового продукту; 
використання нової технології виробництва; використання нової організації 
виробництва; відкриття нових ринків збуту; відкриття нових джерел сировини. 

Під ресурсозберігаючими технологіями розуміють екологічні інновації, 
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які пов’язано з системою заходів, спрямованих на значне зниження споживання 
ресурсів (палива та інших джерел енергії, сировини, матеріалів, повітря, води та 
інших ресурсів), або залучення вторинних ресурсів, а також утилізацію 
відходів, за умов збереження високого рівня якості готової продукції та послуг. 

Під природоохоронними технологіями розуміють екологічні інновації, які 
пов’язані зі збереженням і відновленням ресурсів, здоров'я населення і 
навколишнього середовища. Це можуть бути нові продукти і технології, які 
засновані на використанні нових екологічно чистих напівфабрикатів. 

На сьогодні одним з існуючих факторів зростання прибутковості ГРЗ є 
продумана економічна політика підприємства, що спонукає до проведення 
ресурсозберігаючого та природоохоронного аудиту у ГРЗ, завдяки чому 
досягається скорочення споживання ресурсів до 20%. 

Після енергетичного аудиту складається енергетичний паспорт будівлі, в 
якому прописується структура енерго- і тепло-споживання, оцінюються 
джерела витрат енергії – як теплової, так і електричної, виявляються 
першорядні проблеми. 

Можна зробити попередній висновок, що будь-який ГРЗ, впроваджуючи 
інноваційні технології, отримує доказовий ефект від їх впровадження, що 
дозволяє розширити спектр надаваних послуг і підвищити їх якість. 
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ЭКОБЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДОГРЕВА ВЫСОКОВЯЗКИХ 
НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Рассматривается проблема загрязнения атмосферы продуктами сгорания 

газообразных и жидких топлив. Высоковязкие нефти и нефтепродукты при 
хранении и транспортировке подогревают до температур 600С ÷  700С. Для 
подогрева применяют водогрейные и паровые котлы, которые работают, в 
большинстве случаев, на природном газе или мазуте. При сгорании топлив 
образуется большое количество вредной двуокиси углерода, которое можно 
рассчитать по составу топлива, используя известные формулы [1]. В таблицах 1 
и 2 приведены варианты составов топлив. 

Таблица 1 
Компонентный состав природного газа 

Газопровод Объёмный состав газа, % 
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 СО2 Н2S 

Шебелинка 94,1 3,1 0,6 0,2 0,8 1,2 - - 
 

Таблица 2 
Элементный состав мазута 

Марка топлива Состав рабочей массы топлива, % 
Wр Ар Sр Ср Нр Nр Ор 

Мазут сернистый 3,0 0,1 1,4 83,8 11,2 0,0 0,5 
 

Расчетным путем получено, что при сжигании 1м3 природного газа (табл. 
1) образуется приблизительно 1м3 углекислого газа, а при сгорании 1 кг мазута 
(табл. 2) – приблизительно 1,5м3 углекислого газа. 

В качестве примера рассмотрим количество углекислого газа, которое 
образуется  на одной из перевалочных нефтебаз при работе паровых котлов на 
подогрев мазута при подогреве мазута в резервуарах. Данные по топливу и 
количеству СО2 приведены по месяцам года в табл. 3. 

Данные по объёму СО2 в табл.3 приведены к нормальным условиям  
(00С и 0,1013 МПа).  Годовое количество выбросов СО2 составило 22208,5 
тыс.м3 или 44212тонн. 
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Таблица 3 
Потребление топлива и выделение углекислого газа 

Квартал Выбросы от мазута Выбросы от газа 
Мазут, т СО2 , тыс. м3 Газ, тыс.м3 СО2 , тыс. м3 

I 6238,1 9818,8 4072,2 4353,1 
II 1110,5 1748,0 1619,2 1730,9 
III 0 0 842,8 900,9 
IV 175,9 276,9 3161,7 3379,9 

Сумма 7524,5 11843,6 9695,9 10364,9 
 
Альтернативной экологически безопасной технологией подогрева 

высоковязких жидкостей является технология использования тепла глубинных 
пород. На рисунке условно показана работа петрогеотермальной системы 
подогрева горячей водой мазута в резервуарах [2]. 

Вода из подпиточного бака 7 и резервуаров 5  насосом 6 закачивается в 
нагнетательную скважину 1. На расчётной глубине вода поступает в 
искусственно созданную зону проницаемых пород 2, которая носит название 
«подземный котёл». Вода проходит по многочисленным трещинам, которые 
образуются при гидравлическом разрыве породы, и нагревается. Горячая вода 
за счёт пластового давления отводится через эксплуатационную скважину 3 
наверх и направляется в фильтры 4 для очистки от механических примесей, 
солей и др. После очистки горячая вода поступает в теплообменники 5, где 
отдаёт теплоту нефтепродукту и охлаждается. Цикл замыкается. Подпиточный 
бак 7 нужен для компенсации возможной потери части воды в системе. 

 
1 – нагнетательная скважина; 2 – подземный котел; 3 – эксплуатационная скважина; 

4 – блок фильтров; 5 – резервуарный блок; 6 – насосная станция; 7 – баки подпиточной воды. 
Рис. 1. Геотермальная циркуляционная система для подогрева мазута 
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Тепловая мощность одной эксплуатационной скважины с расходом 
циркулирующей воды 100 м3/ч и глубиной 3 км оценивается в 3,5 МВт при 
температуре горячей воды на выходе 950С. 

Такая тепловая мощность соответствует уменьшению выбросов СО2 при 
сжигании природного газа на 360 м3/ч и при сжигании мазута на 500 м3/ч. 
Применительно к рассмотренному примеру  для замены работы паровых котлов 
на нефтебазе потребуется использовать воду из шести эксплуатационных 
скважин в наиболее холодный период. В результате замены полностью 
исключаются выбросы СО2 в окружающую среду. 
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ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ ІНСЕКТИЦИД 

ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОЛОРАДСЬКИМ ЖУКОМ 
 
Для боротьби зі шкідниками картоплі широко застосовуються безліч 

хімічних препаратів (інсектицидів), але вони незважаючи на їх ефективну дію 
на широке коло шкідників, в свою чергу вони негативно впливають і на 
корисних комах. Багаторазове застосування інсектицидів призводить до появи 
стійких до пірітроїдів популяцій колорадського жука [1]. 

Недоліком хімічних препаратів – інсектицидів є їх екологічна 
небезпечність: накопичення токсичних речовин та їх похідних в ґрунті, овочах, 
фруктах, м’ясі, молоці та багатьох інших продуктах рослинного і тваринного 
походження, які є небезпечними для теплокровних істот (тварин, людей) та 
несуть значні матеріальні витрати. 

Метою нашої роботи є розробка композиційного інсектициду безпечного 
для людини і природи але потужного засобу захисту рослин від шкідників, в 
тому числі і від колорадського жука. 

Виходячи з цього нами була створена рецептура інсектициду для обробки 
насаджень картоплі від колорадського жука, шляхом удосконалення відомих, 
яка має доступну та дешеву вихідну сировину, тривалий термін зберігання, 
можливість корегування складу рецептурних компонентів, стабільність 
результатів в різних ґрунто-екологічних ситуаціях, достатній ефект при 
масовому використанні, поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці 
обслуговуючого персоналу. Запропонована рецептура містить в собі винний 
оцет, настойку листя волоського горіха, дурману звичайного, лушпиння цибулі, 
настоїв  лушпиння бобових і листя конопель, винно-кислого натрію, рідини, яка 
утворюється в результаті збирання та знищення жуків після її бродіння, 
ароматичні вуглеводні, бактерицидні і антикорозійні добавки. 

Винний оцет приготовляється шляхом бродіння виноградного соку або 
вина. Спрощена технологія виготовлення винного оцету така: вихідна сировина 
(відходи жмиху, неконденційні і незрілі ягоди винограду) заливається водою, 
додається цукор (50-75 грам на 10000 г сировини), перемішується до 
розчинення цукру і залишається до бродіння. Протягом 2-3 місяців процес 
бродіння проходить в тарі з широким доступом повітря. Потім маса 
проціджується і готовий винний оцет розливається в закриту тару і зберігається 
до використання. 

Дурман звичайний збирається в фазі цвітіння протягом дня. Тонким 
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шаром дана сировина висушується в добре провітрюваному приміщенні без 
доступу сонячних променів. Для дослідів бралась  одна доза сухої сировини із 
дурману (вдвічі більше свіжої сировини) на 1 літр води, заливалася окропом, 
відстоювалась протягом двох діб, після цього фільтрувалась і до неї добавлявся 
розчин господарчого мила. 

Настій з волоського горіху, лушпиння цибулі, бобових і листя конопель 
готується по вище описаній технології. 

Рідину після збирання та зминання колорадських жуків, отриману за 
допомогою пристрою для збирання колорадських жуків необхідно пропустити 
через валкову дробарку. Отримана рідина залишається для бродіння у відкритій 
тарі на 10-27 днів, і регулярно перемішується. 

Отриманий на основі вище вказаних настоїв рослинний інсектицид з 
добавкою ароматичних вуглеводів, бактерицидних і антикорозійних добавок та 
води [2] за допомогою обприскувача наноситься на насадження картоплі. 
Препарат не шкідливий для людей і тварин тому, його можна  використовувати 
у любій фазі вегетації рослини. 

Проведені дослідження показують на ефективність розробленого 
препарату. Так, після двофазового обробітку картоплі, кількість шкідників, що 
залишились на насадженнях картоплі коливалася в межах 37,3…28,1%, а після 
трохразового обробітку – 33,2…26,4% [3]. Встановлено, що препарат найбільш 
ефективний проти личинок першої (L1)  і другої (L2) вікових груп. Вони 
перестають живитися і поступово гинуть. Змінюючи пропорції настоїв можна 
ефективно проводити боротьбу і з личинками третьої (L3) і четвертої (L4) 
вікових груп. 
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ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗНЕШКОДЖЕННІ 

НАФТОЗАБРУДНЕНЬ ГРУНТІВ 
 

Вирішення проблеми очищення грунтового покриву від забруднень 
нафтою, розробка нових і вдосконалення існуючих технологій відновлення 
нафтозабруднених грунтів, відноситься до числа пріоритетних. Особливу 
проблему становлять викиди або випадкові розливи нафти на поверхні грунту, 
оскільки вони можуть призвести до забруднення грунтових вод та джерел 
питної води.  

У грунті міститься чисельна група мікроорганізмів, здатних руйнувати 
вуглеводні нафти. Однак навіть їх активність не завжди достатня, якщо 
утворюються розчинні похідні або поверхнево-активні сполуки, що збільшують 
поширення залишкової нафти. Процес природного відновлення забруднених 
нафтою грунтових середовищ є дуже тривалим. Ауторемедіація 
нафтозабруднених грунтів при рівні забруднення до 20% триває від 2 до 30 
років і більше. Мікробіологічні методи є невід'ємним компонентом сучасних 
біотехнологій очищення навколишнього середовища від нафтозабруднення. 
Однієї з найбільш перспективних технологій очищення нафтозабруднених 
грунтів вважається інтродукція в грунт різних комплексів мікроорганізмів, що 
мають підвищену здатність до біодеструкції тих чи інших вуглеводневих 
компонентів нафти і нафтопродуктів. Єдиним реальним в даний час способом 
боротьби з наслідками розливу нафти і нафтопродуктів є комплекс робіт, що 
включає механічне або фізико-хімічне видалення розлитих нафтопродуктів з 
подальшим очищенням ґрунту від залишкової нафти біологічними методами за 
допомогою біодеструкції нафтоокислюючими мікроорганізмами [1-3]. 

Нафтопоглинаючі сорбенти з іммобілізованими на поверхні 
мікроорганізмами-деструкторами нафти є найбільш перспективним видом 
сорбентів для ліквідації нафтових забруднень. При одержанні сорбційного 
біокомплексу треба враховувати специфіку певного сорбенту–носія, 
мікроорганізмів-деструкторів нафти, особливості сорбції мікробіологічної 
компоненти на його поверхні та умови збереження активності бактеріальної 
складової для знешкодження забруднювача. Проведеними дослідженнями по 
виділенню та збагаченню мікробіоти з використанням посівного матеріалу з 
довкілля були одержані мікроорганізми, що здатні розкладати нафту та 
нафтопродукти різного ґенезу. Як показали експериментальні результати, 
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потенціал нафтоокислюючих мікроорганізмів значно вищий, якщо вони 
іммобілізовані на поверхні сорбенту. При використанні нафтопоглинаючих 
сорбентів (гідрофобний вуглецевий матеріал та інші) з іммобілізованими 
мікроорганізмами та зафіксованими на сорбенті мінеральними поживними 
речовинами досягається висока ефективність зв’язування мобільної частини 
нафти та деструктивної активності мікробної складової біосорбенту. Такий 
біосорбційний комплекс дозволяє відновити нафтозабруднений грунт до 
первісного стану. Розробка та впровадження в практику ефективних 
біосорбційних технологій ремедіації грунтів, забруднених нафтою га 
нафтопродуктами є доцільною та актуальною. 
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ 
ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ 

 
В умовах сьогодення політика функціонування підприємств гостинності 

все більш стає спрямованою на пошук таких моделей економічного зростання 
та розвитку, які пов’язані з ефективним використанням ресурсів та прийнятні з 
екологічної та соціальної точок зору. З економічної точки зору зменшуються 
витрати на забезпечення діяльності підприємств гостинності; з екологічної – 
зменшується негативний впливу на довкілля; з соціальної – створюються більш 
комфортні умови для клієнтів. 

В цілому на туризм припадає до 5% від світових викидів двоокису 
вуглецю (CO2) в атмосферу, з яких на підприємства гостинності – до 1%. Тому 
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питання, які пов’язано з мінімізацією викидів CO2, поступово перетворюються 
на складову систему енергоменеджменту для підприємств гостинності. 

З метою локалізації викидів CO2 та підвищення енергоефективності 
підприємств гостинності необхідно використання поновлюваних джерел енергії 
та впровадження ресурсозбережних технологій в системі енергоменеджменту 
при одночасному скорочені енерговитрат. 

Відповідно до політики європейського союзу в області 
енергоменеджменту можна зробити попередній висновок, що у найближчі роки 
енергозбереження та ресурсозбереження в Україні буде набувати глобального 
масштабу. З метою переходу до більш екологічної економіки відбудеться 
пом'якшення наслідків зміни клімату та забезпечення економічної та 
екологічної стійкості підприємств гостинності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ ХМЕЛЮ ГІРКОЇ ГРУПИ ВИРОЩЕНИХ 

У ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 

Хміль є унікальною сільськогосподарською культурою, шишки якої 
широко використовують в різних галузях народного господарства, зокрема 
народній медицині, фармакології, харчовій та парфумерній промисловості. Але 
в першу чергу хміль є незамінною сировиною для пивоваріння, який містить 
корисні гіркі речовини, поліфенольні сполуки та ефірну олію. Саме ці речовини 
надають пиву різноманітну гаму смаків, гіркоту і аромат, підвищують його 
біологічну та колоїдну стійкість [1]. 

Нині орієнтири для селекційного покращення ознак і властивостей хмелю 
формуються з врахуванням технологічних вимог до сорту пивоварної 
промисловості, яка є основним споживачем хмелесировини, а також низки 
агрономічних параметрів, яких вимагають виробники хмелю. 

Завдяки наявності у шишках хмелю гірких речовин, ефірної олії та 
поліфенольних сполук, хміль є унікальною сировиною для переробної 
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промисловості. Шишки хмелю містять у своєму складі близько 100 складових 
гірких речовин, які не трапляються більше в жодній рослині, 325 компонентів 
ефірної олії та понад 70 поліфенольних сполук.  

Гіркі речовини у свіжозібраному хмелі представлені, головним чином, 
альфа-кислотами та бета-кислотами. Серед комплексу компонентів гірких 
речовин хмелю найбільш цінні альфа-кислоти (гумулон, когумулон, 
адгумулон), які в процесі охмеління сусла перетворюються на ізо-альфа-
кислоти, які є основними носіями гіркоти пива. Залежно від селекційного сорту 
(генотипу) хмелю кількість гірких речовин коливається від 8 до 36%, альфа-
кислот від 1,5% до 17% та бета-кислот – 3-7% [2]. 

Поліфенольні сполуки хмелю відіграють важливу роль у виробництві 
пива, захищають гірки речовини від окислення і утворення комплексів з 
протеїнами сусла, беруть участь в процесі освітлення пива, також формують 
його смак. 

Ефірна олія обумовлює специфічний аромат та смак пива. Вміст ефірної 
олії в залежності від сорту коливається в межах від 0,1 до 3,2% [1, 3]. 

Актуальною проблемою сьогодення галузі хмелярства України є 
забезпечення високоякісним вітчизняним посадковим матеріалом, який би не 
поступався за якістю закордонним аналогам. Використання шишок та 
продуктів переробки хмелю, виготовлених з сортів української селекції, 
сприятиме розвитку хмелярства України в цілому, зниженню собівартості пива 
за рахунок використання вітчизняної хмелесировини та зміцненню позиції 
України на світовому ринку хмелю та пива. Шишки хмелю є сировиною для 
виготовлення усіх хмелевих препаратів. Вивчення технологічних показників 
якості шишок хмелю різних вітчизняних сортів дозволить визначитися 
виробникам хмелю з приорітетними сортами хмелю для закладки нових 
хмелеплантацій, які будуть користуватися попитом на ринку хмелю України і 
безпосередньо у споживачів продуктів переробки хмелю, а також визначитися з 
напрямками їх подальшої переробки [4]. 

Досліджено чотири сорти хмелю гіркої групи: Поліський, Альта, Промінь 
та Зміна,  вирощені у зоні Полісся України на дослідному полі Інституту 
сільського господарства Полісся м. Житомир. Сорт хмелю Поліський прийнято 
контролем для гіркої групи сортів. Встановлено, що найбільшу урожайність має 
сорт хмелю Зміна, яка складає 2,55 т/га. Найбільший вміст альфа-кислот серед 
досліджуваних сортів накопичує сорт хмелю Альта до 10,0%, а найменший - 
сорт хмелю Поліський до 5,5%. Визначено також відхилення значень вмісту 
альфа-кислот у досліджуваних сортах хмелю від контролю. Доведено, що всі 
досліджувані сорти хмелю мають вищі показники вмісту альфа-кислот 
(максимум у сорту Альта - +4,3%) порівняно з контрольним сортом. Важливим 
показником технологічної оцінки сортів хмелю є вміст ефірної олії хмелю. 
Встановлено, що максимально накопичують ефірну олію шишки хмелю сорту 
Зміна – 1,8%, мінімально шишки хмелю сорту Поліський – 1,1%. Сорти Альта 
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та Промінь мають однаковий вміст ефірної олії – 1,5%.  
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ПОЄДНАННЯ СОЛОМИ ЗЕРНОВИХ ІЗ СИДЕРАЛЬНИМ ДОБРИВОМ 

У СИСТЕМАХ УДОБРЕННЯ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ В ЗОНІ 
ДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 
Для буряків цукрових перспективного значення набуває впровадження 

системи альтернативного удобрення із застосуванням адаптивних джерел 
органіки, які одночасно виступають елементами біологізації для забезпечення 
виробництва якісної продукції. В сучасних ринкових умовах ведення сільського 
господарства необхідно враховувати не лише валове виробництво якісної 
сільськогосподарської продукції, а й збереження родючості грунту, як засобу 
виробництва [1]. Тому безперечно важливими є екологічно чисті способи 
поповнення органічної речовини в ґрунті – це, насамперед, місцеві ресурси 
органічної речовини, в тому числі неутилізована сільськогосподарська 
продукція, післяжнивні рештки, сидерати, тощо. Сидерати рівноцінні середнім 
дозам внесення гною [2]. Заорювання їх у проміжних посівах за врожайності 
200-250 ц/га еквівалентно 16-20 т/га стандартного гною [3], а у поєднані з 
соломою зернових (яка також є джерелом біогенного відтворення елементів 
живлення рослин, адже відомо, що одна тонна соломи з додаванням N10 
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еквівалентна 4-5 тоннам стандартного гною) ефективність такого добрива 
значно підвищиться, особливо за поєднання з традиційними видами: гноєм та 
мінеральними добривами.  

Одним із аргументів щодо обґрунтування ефективності певного 
технологічного прийому в агроценозах є співставлення його впливу зі стійкістю 
системи, як критерій якої найчастіше використовують рівень продуктивності. 
Для буряків цукрових даний показник має велику залежність від впливу 
зовнішніх умов вирощування та удобрення. Саме продуктивність та якість 
коренеплодів буряків цукрових в системах удобрення, заснованих на принципі 
відновлювального землекористування, визначались відповідно до 
загальноприйнятих методик на Хмельницькій ДСГДС ІКСГП НААН в 
довготривалому стаціонарному досліді (2011-2015 рр.) на чорноземі 
опідзоленому в типовій п’ятипільній зерно-бурякової сівозміні: 1) пшениця 
озима, 2) буряки цукрові, 3) ячмінь ярий, 4) кукурудза на силос, 5) горох. 
Досліджувані системи включали традиційне удобрення фонів з використанням 
гною та мінеральних добрив із поєднанням нетрадиційних видів удобрення: 
соломи зернових (N10/т) та біомаси гірчиці білої. 

Таблиця 1 
Вплив систем удобрення на урожайність, вміст та вихід цукру, рівень 

рентабельності буряків цукрових 
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5 Мінеральна (NPK) 
– фон 2 - 110 60 120 50,4 16,9 8,52 69 

8 Фон 2 + солома + 
N10/т + сидерат - 110 60 120 55,8 17,4 9,70 96 

 

9 Органічна (гній) – 
фон 3 16 - - - 51,0 17,2 8,79 108 

 

11 
Органо-мінеральна 
(½ NPK + ½ гній) – 

фон 4 
8 55 30 60 52,0 17,3 8,98 103 

14 Фон 4 + солома + 
N10/т + сидерат 8 55 30 60 57,9 17,4 10,10 125 

 НІР0,05 ± т/га     1,51    
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У зоні достатнього зволоження буряки цукрові висіваються 
рекомендованою нормою для збереження кінцевої густоти рослин 110-
120 тис. шт./га. Через тривалі періоди засухи при сходах рослин в окремі роки 
досліджень середньорічна густота посіву перед збиранням культури в 
досліджуваних системах становила близько 90 шт./га.  

Тривалість вегетації буряків цукрових незначно різнилась у роки 
досліджень і була в межах 160-165 діб. Така довжина вегетаційного періоду 
забезпечила в системах удобрення формування вагомих урожаїв коренеплодів з 
достатнім рівнем цукристості (табл. 1), особливо для систем із поєднанням 
альтернативних видів органіки. Поєднання соломи та сидеральної біомаси на 
фоні з використанням половинних норм гною та мінеральних добрив порівняно 
до решти досліджуваних систем, запланованих для інтенсивного вирощування 
буряків цукрових, забезпечувало максимальні показники, які у середньому за 5 
років досліджень становили: урожайності - 57,9 т/га, збору цукру – понад 
10 т/га та рівня рентабельності – 125%. За цього середня маса коренеплодів 
становила 0,63 г, а вміст цукру в них у середньому був 16,5%. 

Отже, для забезпечення високої продуктивності та якості коренеплодів в 
системи традиційного удобрення буряків цукрових необхідно включити 
адаптивні види органіки, цим самим високоврожайні системи набудуть 
стійкості в економічному та агрономічному плані. 
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ТЕХНІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 

ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

В умовах значного підвищення тарифів на традиційні енергоносії, 
особливої актуальності набуває питання знаходження їм альтернативи. 
Перспективним способом розв’язання цієї проблеми є використання 
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. 

Чималий потенціал серед наявних нетрадиційних та відновлювальних 
джерел енергії має вітроенергетика. Важливим фактором при розташуванні 
вітроенергетичних установок є врахування кліматичних характеристик 
місцевості. Місцевість повинна мати високі показники вітрових характеристик. 
Застосування вітроустановок для виробництва електроенергії в промислових 
масштабах найбільш ефективно в регіонах України, де середньорічна швидкість 
вітру > 5 м/с (рис. 1 [2]). 

 
Рис. 1. Енергетичний потенціал вітру та території України  

 
Тобто є певні обмеження розвитку вітроенергетики:  
географічні обмеження – одне з основних обмежень розвитку 

вітроенергетики – це необхідність розташування установок у районах із 
високою швидкістю вітру протягом тривалого часу впродовж року. Інше 
обмеження полягає в необхідності виведення з експлуатації земель, які могли б 
бути використані під інші види господарської та природоохоронної діяльності; 
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економічні недоліки – порівняно високі первинні інвестиції у 
вітроенергетичні проекти в порівнянні з традиційними галузями енергетики, що 
працюють на викопному паливі. 

екологічні недоліки: шумові впливи; перешкоди для птахів, інших видів 
тварин; втрата природних середовищ існування; можливе посилення ерозії 
ґрунту; необхідність оцінки повного життєвого циклу обладнання та матеріалів, 
на виробництво, експлуатацію та утилізацію яких витрачаються ресурси, що 
може супроводжуватися додатковими викидами парникових газів.  

Основними перевагами розвитку вітрової енергетики є: по-перше, 
екологічно-чистий вид енергії, оскільки виробництво електроенергії за 
допомогою "вітряків" не супроводжується викидами вуглекислого чи будь-
якого іншого газу; по-друге, ергономічність, адже вітрові електростанції 
займають мало місця і легко вписуються в будь-який ландшафт, а також 
відмінно поєднуються з іншими видами господарського використання 
території; по-третє, це відновлювана енергія, бо енергія вітру, на відміну від 
викопного палива, невичерпна; по-четверте, краще рішення для 
важкодоступних місць, саме для віддалених місць встановлення вітрових 
електрогенераторів може бути найкращим і найдешевшим рішенням. 

Рівненська область, зокрема, має перспективи розвитку вітроенергетики. 
У районі височин на півдні області середньорічна швидкість вітру на висоті 
15 м становить 5,5м/с, технічно-досяжний потенціал вітру на висоті 15 м – 620 
кВт´год/м2 за рік, на висоті 100 м – 1150 кВт ´год./м2 за рік. Перспективними є  
також рівнинні території Дубенського, Млинівського, Радивилівського районів 
(середньорічна швидкість вітру на висоті 15 м – 4,25 м/с, технічно-досяжний 
потенціал вітру на висоті 15 м – 200 кВт´год/ м2 рік, на висоті 100 м – 460 кВт 
´год./м2 за рік) [1].  

Перспективним для регіону є використання вітряків малої потужності, які 
встановлюються домогосподарствами для власних потреб. Ряд приватних осіб у 
Рівненській області вже встановили вітрогенератори для особистого 
користування. Невеликі вітроенергетичні установки (від 200 Вт до 20 кВт) 
привабливі тим, що їх можна достатньо швидко встановити та вони оптимально 
підходять там, де немає інших джерел енергії, або коли підключення до 
існуючих мереж занадто дорого. І що важливо – вітроустановки потужністю до 
20 кВт не вимагають ніяких дозвільних документів та ліцензій на застосування. 
Електроенергія, що потрібна для живлення середнього будинку, становить 35 
кВт на добу, вітряна установка подібної потужності коштує від 30 тис. гривень 
залежно від виробника та комплектації [3]. 

Зробивши попередні розрахунки можемо оцінити перспективу такого 
кроку для приватного будинку на 1-2 сім’ї, але вважаємо недоцільним 
розглядати проекти для багатоквартирних будинків, крім випадків виділення 
окремих територій для побудови достатньо потужної вітрової електростанції. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЯСНО-СІРОГО 

ЛІСОВОГО ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНОГО ҐРУНТУ НА ОСНОВІ ЕМІСІЇ 
ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 

 
З метою обґрунтування оптимальних параметрів співвідношень і норм 

внесення органічних, мінеральних добрив та меліорантів, які 
забезпечуватимуть не тільки підвищення родючості ясно-сірих лісових 
поверхнево оглеєних ґрунтів, одержання стабільних високих врожаїв 
сільськогосподарських культур, але й зберігатимуть ефективність його 
екологічних функцій, крім агрохімічної оцінки якості необхідним є 
застосування принципово нових індикаторів стану ґрунту. 

Порушення кругообігу речовин в агроекосистемах є властивим явищем 
перехідного періоду економічних відносин, коли стан ґрунту погіршується 
внаслідок недотримання основного екологічного закону агрохімії, згідно з яким 
винос поживних речовин із ґрунту необхідно компенсувати внесенням 
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екологічно та економічно обґрунтованих доз добрив [1]. 
В якості тест-індикатора, який миттєво реагує на наявність порушень 

врівноважених природних циклів кругообігу речовин, зокрема вуглецю, та 
об’єктивно відображає агроекологічний стан ґрунту є динаміка інтенсивності 
виділення діоксиду вуглецю з ґрунту в атмосферу та акумуляція вуглецю в 
органічній речовині [2, 3].  

Найбільш достовірну та об’єктивну інформацію щодо оцінки впливу 
агротехнічних факторів, технологічних заходів на кругообіг вуглецю можна 
отримати у базових стаціонарних дослідах. Одним із таких є довготривалий 
стаціонарний дослід, закладений в 1965 р. в Інституті сільського господарства 
Карпатського регіону НААН на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному 
ґрунті з різними дозами та співвідношеннями мінеральних добрив, гною і 
вапна. 

Спостереження за інтенсивністю нагромадження СО2 з допомогою 
інфрачервоного газового аналізатора показали, що за органо-мінеральної та 
мінеральної систем удобрення на фоні вапнування дозою вапна, розрахованою 
за кислотно-основною буферністю, інтенсивність виділення діоксиду вуглецю є 
нижчою за варіанти аналогічної системи удобрення та вапнування за 
гідролітичною кислотністю, співпадає з періодом максимального росту і 
розвитку культур та оптимальними умовами життєдіяльності мікроорганізмів. 

Водночас органо-мінеральна система удобрення на фоні вапнування 
дозою, розрахованою за кислотно-основною буферністю в найбільшій мірі 
оптимізує газовий режим ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, 
зокрема, виділення діоксиду вуглецю, послаблюючи негативний вплив 
екстремальних умов зовнішнього середовища (перезволоження, викликане 
надмірною кількістю опадів, посуха, високі температури повітря, тощо), а 
також надмірну мінералізацію, пов’язану із обробітками ґрунту весною та 
восени.   

На контролі без добрив та у варіанті мінеральної системи удобрення 
інтенсивність нагромадження діоксиду вуглецю на поверхні ґрунту була 
найвищою порівняно з іншими варіантами  під час сходів кукурудзи становила 
відповідно 53,3 та 35 ррm/хв. Восени, після зяблевої оранки виділення СО2 теж 
зростало у варіантах контролю та мінеральної системи удобрення і становило 8 
ррm/хв. порівняно із органо-мінеральною та мінеральною системою удобрення 
на фоні вапнування 5,3 ррm/хв. 

Такі зміни динаміки інтенсивності виділення СО2 свідчать про активний 
перебіг процесів мінералізації органічної речовини та зниження швидкості 
процесів гумусоутворення на кислих ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних 
ґрунтах як під впливом інтенсивного мінерального удобрення, так і за умов 
використання в системі землеробства даного ґрунту без добрив. Відомо, що за 
сильнокислої реакції ґрунтового розчину у складі гумусу відбувається 
переважне нагромадження менш цінних для ґрунтової родючості фульвокислот, 
що здатні до швидкої мінералізації.  
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Зменшення показника інтенсивності виділення діоксиду вуглецю в 
осінній період після зяблевої оранки у варіантах органо-мінеральної та 
мінеральної систем удобрення на фоні вапнування свідчить про зниження 
мінералізаційних процесів у ґрунті агроекосистеми та інтенсифікацію 
гумусоутворення, що підтверджує виключно важливу роль хімічної меліорації і 
внесення гною у відтворенні, збереженні родючості та підтриманні агроеко-
логічної стабільності кислих ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів. 

Таким чином на основі досліджень інтенсивності виділення діоксиду 
вуглецю під впливом різних систем удобрення на фоні внесення доз меліоранту 
за рН-буферністю та за Нг, встановлено, що в умовах кислих ґрунтів 
розрахунок витрат меліорантів за рН-буферністю не тільки сприяє значній 
економії матеріальних ресурсів, але й водночас забезпечує збереження 
екологовідтворних функцій та охорону родючості ясно-сірих лісових 
поверхнево оглеєних ґрунтів.  
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ТРМ ДЛЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
 
Выход нашего государства на новые рынки сбыта с их высоким уровнем 

конкуренции обуславливает повышение качества изготавливаемой продукции, 
и необходимость применения усовершенствованных технологий для получения 
прибыли. Исходя из закона получения максимальной прибыли, наиболее 
оптимальным вариантом повышения прибыли является снижения 
себестоимости продукции, что возможно с помощью внедрения 
энергоэффективных материалов и технологий, это даст шанс повысить 
показатели энергосбережения продукции предприятия.  

В то же время, использование технологического оборудования, которое 
характеризуется техническим несовершенством и низкой эксплуатационной 
надёжностью, несоблюдение правил эксплуатации установленного 
энергосберегающего оборудования, а также низкое качество ремонтных работ 
негативно влияют на процесс снижения себестоимости продукции предприятия. 
Учитывая рост тарифов на энергоносители и техническое усложнение 
оборудования, его обслуживание и  ремонт прямо влияют на деятельность 
предприятия, изменяя качество изготовленной продукции, её стоимость и 
конкурентоспособность на мировых рынках. 

Теоретические и методологические основы управления качеством 
технического обслуживания и ремонта технологического оборудования 
освещены в работах: Ю. А. Адлера, Б. М. Азарова, Дж. Вумека, А. В. Гличева, 
Е. Деминга, М. І. Круглова, Т. М. Куприяновой, Р. Кенеди, Т. Конти, 
В. А. Лапидуса, А. Д. Никифорова, С. Накадзима, И. В. Прагнишвили, 
В. В. Пшенникова, В. В. Репина и других. Особое внимание уделено 
современным моделям производственных систем, таким как 5S, Кайдзен, 
Бережливое производство, ТРМ. Анализ современных методов повышения 
эффективности использования энергоресурсов предприятиями показал, что 
решение проблемы совершенствования управления качеством технического 
обслуживания и ремонта энергосберегающего технологического оборудования 
должно осуществляться на основе достижений современного менеджмента. 

Тем не менее, система технического обслуживания оборудования 
рассматривается как второстепенная функция, не имеет связи с ценой 
продукции. Поэтому необходимость обеспечения устойчивости, эффективности 
и работоспособности производственных процессов и снижения потерь при 
различных сбоях за счет улучшения качества технического обслуживания 
оборудования была и остается одной из актуальных проблем обеспечения 
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энергоэффективности на предприятиях. 
Для обеспечения энергосбережения на производстве наиболее 

перспективной системой в настоящее время, на наш взгляд, является система 
общего производительного обслуживания оборудования, или в английском 
потребления Total Productive Maintenance (ТРМ). Эта система была основана 
компанией «Тойота» в начале ее становления. 

В общем случае данная система включает набор методов, направленных 
на то, чтобы каждый станок постоянно находился в работоспособном 
состоянии, а энергосберегающее производство никогда не прерывалось. 
Поэтому, ее характерными чертами отметим следующие: 

• охват всего жизненного цикла энергосберегающего оборудования, 
благодаря повышению показателя «Полной Эффективности Оборудования» (от 
англ. «Overall Equipment Effectiveness»).  

• совместная работа операторов оборудования и специалистов ремонтных 
отделов, которые вместе обеспечивают безотказную работу 
энергосберегающего оборудования; 

• возможность поддержки TQM (уменьшение вариации) и JIT 
(уменьшение времени ожидания). 

В сложных экономических и технологических условиях в Украине не 
вызывает сомнений, что система TPM является не только критически важным 
звеном в достижении мирового уровня производительности оборудования, 
замены его энергосберегающим, но и превратилась в мощное средство 
повышения производственной мощности компании. 

Поэтому, именно успешное внедрение системы ТРМ позволяет 
уменьшить время замены оборудования на энергосберегающее, значительно 
снизить затраты на его обслуживание, уменьшить общие операционные 
расходы и, наконец, повысить эффективность производства в целом. Внедрение 
системы TPM - длительный процесс, основанный на изменении рабочей среды 
и оборудования на энергосберегающее с целью создания чистых, удобных, 
безопасных рабочих мест и конкурентоспособной продукции и услуг для 
развития рыночных отношений Украины и других государств. 
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При визначенні схеми лікування хвороби, спеціалісу необхідно, в першу 

чергу, вияснити причину її виникнення. Більшість захворювань незаразного 
походження виникають внаслідок невідповідності умов утримання та годівлі – 
екологічних факторів – фізіологічним потребам організму [1-3]. 

Тривала дія несприятливих факторів обумовлює стрес у тварин. 
Д.А. Устинов (1992 р.) розділяє стрес-фактори на кормові, фізичні, хімічні, 
травматичні і біологічні [2]. 

Окрім того, екологічна обстановка у світі постійно погіршується, 
внаслідок чого дія стрес-факторів на організм тварин посилюється. Тому 
ветеринарний лікар повинен налагоджувати свою роботу по відтворенню 
тварин з урахуванням не тільки відомих умов утримання і годівлі, а й дії 
факторів забруднення навколишнього середовища. 

ПрАТ «Агро–Союз» розташоване в північно-східній частині 
Синельниківського району Дніпропетровської області. 

За даними метеорологічної станції, клімат району, в якому розташоване 
господарство, є помірно – посушливим. Загальна кількість опадів на рік 
становить 427 – 486 мм. Середньодобова температура влітку складає +24°С, а 
максимальна сягає +46°С. Середньодобова температура взимку складає - 11°С, 
мінімальна опускається до – 31°С. 

Рел’єф ПрАТ «Агро–Союз» представлений горбистою рівниною степової 
частини України. Основна площа землекористування господарства – 
чорноземи: звичайні малогумусні. Вони мають сприятливі для землеробства 
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водно-фізичні, фізико-хімічні і агротехнічні властивості. 
На території господарства виявляється водна ерозія і, періодично, 

вітрова. З метою підвищення родючості ґрунту, захисту її від чинників 
деградації, збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції, економії 
енергоресурсів і забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища 
в господарстві упроваджується ґрунтозахисна система землеробства. 
Екологічний стан ґрунту і навколишнього середовища дозволяє господарству 
вийти на біологічне землеробство і вирощування екологічно чистої продукції. 

Правильне розміщення тваринницьких ферм на території фермерського 
господарства та наявність добре обладнаних приміщень для худоби є поряд зі 
створенням кормової бази найважливішою умовою успішного розвитку 
тваринництва. Під час вибору території забудівлі враховували природно – 
кліматичні особливості місцевості, повітряний режим, кількість опадів, 
потужність сонячної інсоляції, наявність природних земельних масивів. 

Територію ферми вибрали згідно основних вимог до ділянки під 
будівництво. Плануванням передбачалось розподіл території на функціональні 
зони з урахуванням технологічних зв’язків. На підприємстві виділяють такі 
зони: виробничу зону основного призначення (корівники, доїльні зали та 
молочні відділення, родильне відділення, пункт штучного осіменіння, 
телятники); адміністративно – господарську (їдальня, санпропускник, 
приміщення для працівників, медпункт тощо); зону зберігання та підготовки 
кормів; зону зберігання та обробки гною.  

В господарстві велику увагу приділяють гігієнічному стану молочного 
комплексу. Щодня проводиться миття доїльних залів, тваринницьких проходів, 
ремонт споруд і будівель. Регулярно здійснюється дезінфекція, дератизація та 
дезінсекція. 

Джерелом отримання води є артезіанська свердловина, яка забезпечує 
тварин водою високої санітарної якості. 

Корми заготовляють з дотриманням зоогігієнічних нормативів (певні 
строки заготівлі, волого – температурний режим, відсутність отруйних речовин 
та різних домішок тощо). Регулярно проводять зоохімічний аналіз та 
органолептичну оцінку якості кормів, закладених на зберігання. Корми 
зберігають згідно встановлених вимог.  

Гній у господарстві зберігається в спеціалізованих лагунах, де плавно 
осідає з піском. Пісок потім сепарується і використовується на підстилку. 
Тверда фракція компостується і використовується як добриво, вивозиться на 
поля. Рідка фракція перемивається та використовується для інших 
господарських цілей. 

Отже, у АТЗТ «Агро-союз» при виробництві тваринницької продукції 
враховують усі зоогієнічні та ветеринарно – санітарні норми. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МАЛОВІДХОДНИХ ВИРОБНИЦТВ 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

 
Проблема накопичення відходів ставить під загрозу навколишнє 

середовище і є досить актуальною для кожної країни світу. Одним з рішень цієї 
глобальної проблеми є створення технології маловідходного виробництва. 

Метою маловідходної технології є забезпечення екологічної безпеки 
природного середовища без зниження продуктивності виробництва. 

В даний час у світі в атмосферу, водойми і ґрунт щорічно надходить 
більш 50 млрд. тонн відходів енергетичних, промислових, 
сільськогосподарських виробництв і комунально-побутового сектора, у тому 
числі від промислових підприємств – більш 150 млн. тонн. Проблема відходів 
має високу гостроту через низьку швидкість їхнього розкладання. Папір 
руйнується через 210 років, консервні банки майже за 100 років, поліетиленові 
матеріали – за 200 років, пластмаса за 500 років, а скло для повного розкладу 
вимагає 1000 років [1]. 

Такі великі показники надходження відходів у довкілля при досить 



СЕКЦІЯ 2 
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ 
ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ 

SECTION 2 
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF INTERACTION 

BETWEEN HUMAN AND NATURE 

   

251 

низькій швидкості їх розкладання не припустимі і можуть завдати непоправної 
шкоди природному середовищу якщо найближчим часом не вирішити цю 
проблему. Маловідходні технології допоможуть знизити ці показники до 
безпечного рівня. 

Маловідходне виробництво передбачає встановлення повного контролю 
над рухом матеріальних ресурсів на всіх стадіях: видобутку сировини, її 
виробничої переробки, споживання, утилізації відходів виробництва і 
споживання. Такі технології стають ефективними навіть у тих випадках, коли 
собівартість одержаної продукції стає вищою. Проте необхідно, щоб 
перевитрати виробництва були меншими, ніж економія на зменшенні збитків 
від забруднення навколишнього середовища. 

Впровадження маловідходних технологій є також шляхом значного 
розширення ресурсних можливостей людства. Особливо красномовно це видно 
на прикладі мінерально-сировинної бази. Маються на увазі, зокрема, 
можливості підземної газифікації вугілля. Далі за потенціалом стоїть 
впровадження геотехнологічних засобів видобування корисних копалин – 
підземного вилуговування металів, солей; мікробіологічні технології вилучення 
корисних компонентів з руд; освоєння гідромінеральних ресурсів, в тому числі 
морської води і розсолів для вилучення металів та солей [2]. 

З позицій ресурсо- й енергозбереження розроблено технологію утилізації 
багатотоннажних шламових відходів водоочищення теплоелектростанцій у 
виробництві тротуарної плитки, яка дозволяє знизити частку джерел 
пилоутворення, що обумовлені технологіями виготовлення, транспортування й 
зберігання високодисперсних порошків в’яжучих речовин; знизити собівартість 
композиції бетонної суміші з виробництва фігурних елементів мостіння; 
отримати якісні будівельні вироби та вирішити проблему накопичення 
шламових відходів водоочищення об’єктів теплоенергетики [3]. Впровадження 
розробленої технології та реалізація в торгівельній мережі отриманих 
будівельних виробів забезпечить сумарний економічний ефект в середньому 
150000 грн. при виробництві 100000 м2 тротуарної плитки на рік. 

Досвід роботи вітчизняних й зарубіжних підприємств показав еколого-
економічну доцільність використання в якості замінника природних 
мінеральних добавок при виробництві будматеріалів відходів тапобічних 
продуктів виробництв, що знижує витрати на будівництво. При використанні 
вторинної сировини у виробництві будівельних виробів вирішується 
комплексна задача економії сировини, енергії, ресурсів, а також утилізації 
відходів виробництв. 

Таким чином, одним із головних завдань в стратегії мінімізації 
негативного впливу на довкілля промислового сектора повинно стати 
впровадження маловідходних технологій у всі сфери промисловості, що в свою 
чергу підвищить і загальну продуктивність виробництв. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНО-ДЕЖУРНЫХ ГОРЕЛОК ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 

При работе коксохимических, доменных, ферросплавных и 
сталеплавильных производств выделяется большое количество 
низкокалорийных газов. К таким газам относят доменный, феррогаз, 
генераторный и другие [1]. Состав некоторых из них приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Объёмный состав  компонентов сбросных газов 

Выплавляемый 
сплав Оборудование (газ) СО2, % СО, % СН4, % Н2,  %  N2, % 

Ферромарганец Электропечь 
(феррогаз) 

7÷10 80÷85 - 4÷8 0÷8 
Силимарганец 12÷15 65÷80 - 5÷8 0÷17 
Ферромарганец Доменная печь 

(доменный газ) 
4 33,4 3 1,8 57,8 

Сталь 18,5 25,4 - 2,6 53,5 
 
Часть образовавшихся низкокалорийных газов используют в 

сопутствующих производствах, а оставшуюся большую часть газов сжигают на 
факельных установках.  Продукты сгорания сбрасывают в атмосферу. 

Для устойчивого горения низкокалорийных газов в факеле применяют 
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специальные зажигательно-дежурные горелки. В большинстве таких горелок 
для сжигания используют природный газ. Таким способом постоянно 
поддерживается температура  на срезе факельной установки большая, чем 
температура самовоспламенения сбросных низкокалорийных газов. 

Продукты сгорания низкокалорийных газов, которые содержат большое 
количество вредного углекислого газа, дополняются сжиганием природного 
газа. Этот эффект, на наш взгляд, приносит заметный экологический вред. 

Примером нерационального использования природного газа является 
применение его в зажигательно-дежурных горелках факельных установок  
доменных и ферросплавных производств [2]. При работе одной факельной 
установки ориентировочно сжигается 400 м3 природного газа в сутки, и столько 
же углекислого газа  дополнительно выделяется в атмосферу [3]. 

Экологически безопасной технологией будет работа зажигательно-
дежурных горелок только на низкокалорийных сбросных газах без 
дополнительного использования природного газа. Представляется 
целесообразным разработать зажигательно-дежурную горелку без частичного 
или полного дополнительного применения природного газа. 

При создании конструкции зажигательно-дежурной горелки необходимо 
учитывать следующие  условия: 

– химический состав и теплотворную способность сбросных газов; 
– скорость истечения сбросных газов из трубы на факельной установке; 
– давление сбросных газов  в трубе факельной установки; 
– влажность и запыленность газов; 
– скорость ветра в месте установки  зажигательно-дежурной горелки; 
– температуру окружающей среды, в месте установки  горелки; 
Анализ условий обосновал возможность создания эффективной  

эжекционной запально-дежурной горелки, которая работает без 
дополнительной подачи природного газа. 

По результатам  лабораторных исследований была разработана такая 
оригинальная опытно-промышленная зажигательно-дежурная горелка для 
факельных установок [4]. 

Горелка работает при  наличии горючих компонентов (углекислого газа 
СО, водорода Н и углеводородов СmНn) в сбросном газе свыше 40%, его 
высокой влажности после мокрой очистки и запыленности. 

Скорость истечения газов на  трубах  факельных установок Vc.г. =25..100 
м/с.  При этом скорость истечения горящей газовоздушной смеси из насадки 
зажигательно-дежурной горелки Vз.г. должна быть достаточно близкой к 
скорости истечения сбросных газов – Vс.г. В противном случае работа горелки 
будет неэффективной при возможном отрыве пламени факела. 

В сбросных газах согласно табл. 1 основной горючий компонент СО. 
Горелка обеспечивает качественное его сжигание. Работа факельной установки   
характеризуется высокими экологическими показателями. 
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Выход вредных NOх  в рассматриваемом случае значительно ниже, т. к. 
температура горения сбросных газов ниже, чем на аналогичных горелках с 
применением природного газа. 

Испытания опытно-промышленной горелки УГБ-3-100 на Краматорском 
ферросплавном заводе показали стабильное, устойчивое горение факела и 
надежный розжиг на низкокалорийных газах (доменный и феррогаз). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОМАСООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ОСУШИТЕЛЬНО-
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В последние годы в мировой солнечной энергетике отмечается высокий 

интерес к разработке солнечных холодильных систем СХС [1, 2, 3, 4, 5]. 
Испарительное охлаждение газов и жидкостей эффективно при сравнительно 
невысоком влагосодержании наружного воздуха гx  <  12...12,5  г/кг,  то есть в 
условиях сухого и жаркого климата. В случае, когда гx  > 12,5 г/кг в качестве 
перспективного решения целесообразно использовать осушительно-
испарительный принцип организации работы охладителя, основанный на 
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предварительном осушении воздушного потока.  
Для создания нового поколения солнечных холодильных систем СХС 

перспективно использование абсорбционного цикла открытого типа с непрямой 
регенерацией абсорбента, заключающегося в предварительном осушении 
воздуха и последующем его использовании для испарительного охлаждения 
воды [4]. Разработаны новые схемные решения для альтернативных 
(солнечных) систем СХС, в которых реализуется процесс испарительного 
охлаждения воды в градирне, подаваемой в систему водо-воздушных 
теплообменников, расположенных непосредственно в кондиционируемом 
помещении, либо охлаждаемом объекте [6, 7].  

Разработаны принципы конструирования тепломасообменной аппаратуры 
для альтернативных систем с использованием подвижной псевдоожиженной 
насадки и созданы базовые варианты таких тепломасообменных аппаратов в 
одно и многоярусным расположением подвижной насадки на опорно-
распределительных решетках, выполненных в виде теплообменников с 
каналами регулярной (упорядоченной) структуры. Следует отметить, что при 
работе открытых систем и, особенно, при использовании растворов 
абсорбентов, вопрос об устойчивости работы тепломасообменной аппаратуры в 
осушительном и охладительном контурах приобретает принципиальное и 
определяющее значение. В этой части исследования использованы 
теоретические и экспериментальны результаты работ [6], при создании 
вентиляторных градирен и воздухоохладителей с подвижной насадкой, а также 
практический опыт эксплуатации таких аппаратов практически на всей 
территории Восточной Европы.  

Для солнечной системы, обеспечивающей жизнеобеспечение 
производственных и бытовых помещений, разработаны принципы 
конструирования метало-полимерных жидкостных солнечных коллекторов на 
основе теплоприемника из многоканальной тонкостенной алюминиевой плиты 
и прозрачным покрытием из полимера (поликарбоната) в вариантах с одним и 
двумя прозрачными покрытиями [7, 8].  

Разработанное экспериментальное оборудование позволяло проводить 
натурные испытания с учетом изменяющейся интенсивности солнечного 
излучения, и климатических параметров – температуры, облачности и 
ветронагрузки, а также прямые сравнительные испытания в летний и осенне-
весенний периоды года.  

Выполнен предварительный расчетный анализ характеристик солнечных 
систем жизнеобеспечения в широком диапазоне изменяющихся начальных 
условий, подтвердивший возможность создания таких систем и их высокие 
характеристики.  
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ЕКОЛОГІЧНО ПРИЙНЯТНИЙ ГІДРОДИНАМІЧНИЙ СПОСІБ 

ОЧИЩЕННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО ОБЛАДНАННЯ ВІД 
СОЛЬОВИХ ВІДКЛАДЕННЬ ІЗ ВМІСТОМ РАДІОНУКЛІДІВ 

 
У практиці очищення технологічного обладнання нафтогазовидобувної 

промисловості в Україні застосовують різні способи. Проте, не всі вони є  
достатньо екологічно та економічно прийнятними. 

Зроблено спробу узагальнення існуючих способів очищення 
технологічного нафтогазовидобувного обладнання з метою визначення 
найбільш прийнятного з точки зору сучасних вимог екологічної безпеки. На 
підставі аналізу літературних джерел, а також власних теоретичних досліджень, 
накопичено відповідну наукову базу даних для подальших розробок [1-5]. 

Теоретично обґрунтовано та апробовано технологію очищення 
нафтогазовидобувного обладнання (насосно-компресорних труб(НКТ), яка 
базується на одночасному поєднанні кількох методів: гідродинамічного, 
механічного та кавітаційного. 

У результаті експериментальних випробовувань пілотної установки, 
визначено переваги запропонованого методу очищення забрудненого 
обладнання перед існуючими, що полягають у наступному: 

- під час очищення не відбувається пошкодження поверхні НКТ; 
-  за рахунок відсутності агресивних хімічних речовин на відміну від 

хімічного способу, мінімізовано негативний вплив на навколишнє природне 
середовище; 

- мінімальне утворення вторинних радіоактивних відходів; 
-  відсутність, пилу, з яким радіоактивні частинки можуть розноситись на 

значні відстані. 
Окреслено шляхи удосконалення запропонованого методу в частині 

підвищення ефективності, економічності та екологічності, що є предметом 
подальших досліджень.  
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РІЧКОВА СТЕХІОМЕТРІЯ КАРБОНУ, НІТРОГЕНУ ТА ФОСФОРУ 

В СВІТЛІ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕДФІЛДА 
 

Минуло 82 роки з виходу в світ першої публікації А. Редфілда [1], 
присвяченої стехіометрії Карбону, Нітрогену та Фосфору у морській воді та 
планктоні. І хоча результати цієї та наступної праці [2] вченого неодноразово 
піддавались критиці, вони започаткували окремий напрям в екології водних та 
прибережних систем. Вчений встановив, що молярне співвідношення Карбон: 
Нітроген: Фосфор у морській воді та планктоні становить 106: 16: 1.  

В останні роки СNP-стехіометрія водних екосистем переживає стан 
відродження, що зумовлено посиленням евтрофікаційних процесів і 
глобальними змінами клімату. Проте більшість досліджень даного напряму 
присвячені стехіометрії Карбону, Нітрогену та Фосфору у нектоні, планктоні та 
прибережній рослинності озер, морів та океанів. Лише окремі публікації 
торкаються СNP-стехіометрії річкових екосистем. Надолужити цю прогалину 
намагались автори даної публікації. Мета наших досліджень – з’ясувати 
стехіометричні співвідношення Карбону, Нітрогену та Фосфору у воді річкових 
екосистем.   

Дослідження проводили з 20 червня по 20 липня 2014 року на 15 станціях 
моніторингу річок Прут, Сірет і Дністер Чернівецької області. Воду відбирали 
батометром поблизу лісових заплав. Гідрохімічний аналіз здійснювали за 
методиками, описаними в праці [3].  

У табл. 1 подано молярні концентрації С, N та P у воді річок Чернівецької 
області. Побудувавши на основі даних сумарного молярного вмісту 
неорганічного Карбону (Карбон СО2

-, НСО3
-)  та Нітрогену (Нітрогену NH4

+, 
NO2

-
, NO3

-), а також неорганічного Фосфору (Фосфор PO4
-) рівняння лінійної 

регресії (рис. 1 А, Б) отримали таке співвідношення – 269 С: 16 N: 1Р.  
Оскільки А. Редфільд застосовував для стехіометричного аналізу лише 

Нітроген NO3
- та Карбон СО2

-
, ми вирішили визначити також пропорцію 

молярних концентрацій досліджуваних елементів тільки в складі цих сполук. 
Відповідні рівняння лінійної регресії (рис. 2 А, Б) дозволили вивести дещо 
відмінну від попереднього варіанту пропорцію – 24 С: 14 N: 1Р.  
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Таблиця 1 
Молярна концентрація С, N та P у воді річок Чернівецької області, µmol 
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Рис. 1. Графіки лінійної регресійної залежності між молярними 
концентраціями: А – сумарного Карбону та Фосфору PO4

-  ; 
Б – сумарного Нітрогену та Фосфору PO4

- 

Локалізація станцій 
моніторингу 

Total C ® 
(СО2

-  ; 
НСО3

-) 

Total N ® 
(NH4

+; 
NO2

-; NO3
-) 

C ® СО2
- N ® NО3

- P ® PO4
- 

р. Дністер 
Кострижівка 1108,38 50,13 172,37 43,99 1,30 
Погорилівка 900,65 47,15 98,46 44,08 6,45 
Рухотин 630,39 46,25 65,23 41,26 1,24 
Хрещатик 883,47 42,29 75,09 36,80 1,03 
Хотинський НПП 854,54 49,12 103,42 44,63 3,33 

р. Прут 
Бояни 951,09 48,41 63,43 43,35 1,17 
Брусниця 634,66 43,44 37,51 37,34 3,30 
Лужани 473,72 47,44 21,83 44,90 0,82 
Неполоківці 748,59 45,91 19,10 39,26 1,03 
Черемошський НП 676,81 41,48 40,92 37,34 0,96 

р. Сірет 
Банилів-Підгірний 670,45 45,89 38,57 40,99 0,93 
Берегомет 613,78 69,59 30,38 64,67 1,17 
Глибока 829,38 66,85 60,02 46,09 1,44 
Кам'янка 736,52 49,64 37,89 42,99 0,79 
Вижницький НП 900,5 38,15 33,79 35,16 1,68 
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Рис. 2. Графіки лінійної регресійної залежності між молярними 
концентраціями: А – Карбону СО2

- та Фосфору PO4
-  ; Б – Нітрогену NO3

-  

та Фосфору PO4
- 

 
Порівнюючи одержані нами дані з даними Редфілда, можна зробити 

висновок, що пропорція Нітрогену до Фосфору у річкових екосистемах 
наближається до морських. При цьому нітратні та амонійні форми Нітрогену 
суттєво не впливають на співвідношення Нітроген : Фосфор, оскільки 
найбільший внесок у пропорцію вносить нітратний Нітроген.  

Зовсім інша картина спостерігається за Карбоном. У річковій воді, на 
відміну від морської, молярна частка  Карбону СО2

- у 4 рази менша порівняно з 
морською. Крім того, показано домінуючий внесок у CNP співвідношення 
гідрокарбонатного Карбону. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СИНТЕЗ БІОГАЗУ НА ОСНОВІ БІОМАСИ 

ЦІАНЕЙ 
 

Метанове «бродіння», або біометаногенез, – давно відомий процес 
перетворення біомаси на енергію. Він був відкритий у 1776 р. Вольтою, який 
встановив наявність метану в болотяному газі [1]. Біогаз, що утворюється в ході 
цього процесу, являє собою газову суміш, в якій на метан припадає понад 65%. 
Первинним джерелом для його утворення є органічна речовина, що 
розкладається в умовах нестачі кисню під дією комплексу симбіотичних 
мікроорганізмів, останньою ланкою серед яких є метаноутворюючі бактерії. 

Так чи інакше біогазову суміш можна отримати з будь-якої біомаси, що з 
успіхом використовується у сільськогосподарському виробництві. Класична 
технологія передбачає її продукування з відходів як тваринницької так і 
рослинницької галузі. 

Майже невичерпні запаси надлишкової органічної речовини можуть бути 
вилучені із більшості водойм з високим ступенем евтрофікації під час їх так 
званого «цвітіння» [2]. Це сезонне явище в багатьох регіонах все частіше 
набуває масштабів екологічного лиха. В більшості випадків його причиною є 
вибухоподібне зростання біомаси здатних до фотосинтезу бактерій – ціаней – в 
наслідок наявності у воді достатньої кількості біогенних елементів та тривалого 
періоду оптимальних для ціанобактерій температурних умов у водному 
середовищі. В середній течії Дніпра та прилеглих водоймах основна маса 
речовини припадає на вид Microcystis aeruginosa. 

Експериментальні дослідження на базі лабораторії кафедри біотехнології 
та здоров’я людини КрНУ довели практичну можливість та економічну 
доцільність виробництва біогазу на основі біомаси ціануй [3]. Так добуток 
газової суміші у дослідах з 0,5 л концентрованої органічної речовини в 
середньому дорівнював 2 л. Теплота її згоряння при цьому перевищувала 5000 
ккал/м3. 

Висока економічність процесу метаногенезу зумовлена тим, що в літній 
період він достатньо інтенсивно може протікати за природніх умов, коли 
сердньодобова температура наближається до +30ºС і зовнішні енерговитрати 
можуть бути зведені до мінімуму. 
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Отримання біогазу з органічної речовини евтрофікованих водойм та 
водойм під час «цвітіння» є не лише перспективним напрямком в галузі 
альтернативної енергетики, а й здатне вирішити ряд природоохоронних та 
загальноекологічних питань. Зокрема вилучення з гідроекосистем надлишкової 
органіки й подальша її переробка здатна попередити масові замори риби та 
інших водних організмів або значно зменшити масштаби і наслідки цього 
явища. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ЗМІНУ 

СТРУКТУРИ ГРУНТИ 
 

Інтенсивний поверхневий механічний обробіток грунту при вирощуванні 
польових культур, внесення високих норм агресивних мінеральних добрив 
зумовлюють руйнування грунтових агрегатів, а це, в свою чергу, збільшує 
втрати вологи з грунту, ущільнює його, погіршує умови росту і розвитку 
рослин, що позначається на величині сформованого урожаю [1]. 

В процесі розвитку грунту та вирощування різних культур, його 
механічні елементи можуть розділятися або навпаки, утворювати структурні 
агрегати. Вони можуть створюватись під впливом різних сил: коагуляції 
колоїдів, злипання під дією сил Ван-дер-Ваальса, залишкових валентностей і 
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водневих зв’язків, адсорбційних і капілярних явищ у рідкій фазі грунту, а також 
за допомогою гіфів грибів та слизу мікроорганізмів [2].  

В агрономічному плані найбільш цінним є формування структурних 
агрегатів грунту розміром 10 – 0,25 мм. Але найчастіше спостерігається або 
розпилення грунту до розмірів менше 0,25 мм, або утворення глиб розміром 
понад 10 мм. Відновлювати структуру грунту можуть культури суцільного 
способу сівби. Особлива роль в цьому аспекті належить багаторічним травам, 
які здатні комплексно впливати на грунт: збільшувати вміст гумусу, 
зменшувати кислотність грунту, нейтралізувати токсичні речовини, припиняти 
розвиток ерозійних процесів [2, 3]. 

Багаторічні трави можуть впливати на формування структурних агрегатів 
наявністю на коренях грибів та мікроорганізмів, а також процесами, що 
пов’язані з водовикористанням. Проте позитивний екологічний вплив на грунт 
багаторічних трав проявляється при їх кількарічному вирощуванні. В той же 
час господарства, що не займаються тваринництвом, не поспішають 
багаторічними травами засівати свої поля і тримати під ними грунт впродовж  
декількох років. Тому необхідно серед різноманіття видів багаторічних трав 
підібрати такі, які здатні впродовж одного-двох років не тільки відновити 
структуру грунту, але покращити інші властивості грунту. Цього можна 
досягти вирощуючи трави у рік сівби безпокривним способом, що дозволить 
більшості з них розвиватись за ярим типом розвитку, та істотно підвищувати 
свій позитивний вплив на грунт. 

Дослідження впливу однорічного вирощування багаторічних трав: 
люцерни посівної, конюшини лучної, еспарцету піщаного, буркуну білого, 
лядвенцю рогатого, козлятнику східного та стоколосу безостого на зміну 
структури грунту вивчали на дослідному полі Науково-дослідного господарства 
«Агрономічне»  Вінницького  національного  аграрного університету на сірих 
лісових грунтах. Трави вирощували безпокривним способом із внесенням 
гербіциду. 

Однорічне вирощування багаторічних трав впливало на зміну 
співвідношення агрегатного складу грунту порівняно з періодом до сівби. 
Зокрема спостерігається зменшення кількості агрегатів мегаструктури розміром 
понад 10 мм на 7,3%, особливо при вирощуванні конюшини лучної і стоколосу 
безостого. Також зменшилась частка агрегатів розміром 0,25 – 1 мм на 4,6 – 
2,5% та мікроагрегатів розміром менше 0,25 мм на 7,0 – 3,6%, найбільше – при 
вирощуванні козлятнику східного, буркуну білого, стоколосу безостого і 
конюшини лучної. 

Частка інших фракцій грунтових агрегатів: 10 – 7 мм, 7 – 5; 5 – 3; 3 – 2 і 1 
2 мм збільшилась на 2 – 7%.  

Структурний стан грунту при вирощуванні багаторічних трав оцінюється 
коефіцієнтом структурності грунту, який визначається відношенням ваги 
структурних агрегатів розміром 10 – 0,25 мм до ваги агрегатів розміром менше 
0,25 мм та більше 10 мм. Порівняно з періодом до сівби трав, їх однорічне 
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вирощування зумовило зростання коефіцієнта структурності в 2,7 – 1,5 рази.  
Найвищий коефіцієнт структурності грунту в рік сівби трав спостерігався 

при вирощуванні конюшини лучної – 8,35 та стоколосу безостого – 7,20. 
Найменший коефіцієнт структурності грунту був при вирощуванні люцерни 
посівної, козлятнику східного та лядвенцю рогатого – 4,59 – 4,85.  

Частка агрегатів, розміром 3-0,25 мм, що є найбільш агрономічно 
цінними, при вирощування багаторічних трав склала 51,1-60,5%. Найбільшою 
вона була при вирощуванні конюшини лучної та стоколосу безостого, а 
найменшою – при вирощуванні еспарцету піщаного.  

Отже, найбільшу здатність до створення агрономічно-цінної структури в 
рік сівби має конюшина лучна та стоколос безостий, які за короткий час 
(протягом одного вегетаційного періоду) можуть найшвидше відновити 
агрономічно-цінну структуру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ СОРТІВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ 
 

У наш час низьке виробництво високобілкових продуктів   харчування 
тваринного походження, їх висока собівартість дає поштовх для збільшення 
площ під зернобобовими культурами.  Однією з рослин цієї групи  є квасоля.  

Квасоля — цінна високобілкова культура, яка має багатостороннє 
використання в народному господарстві. Цінність квасолі обумовлена високим 
вмістом білка у насінні (17- 33%), засвоюваність якого досягає 87% [1]. До його 
складу входить ряд незамінних амінокислот, що дозволяє вважати насіння 
культури джерелом повноцінних білків, прямо-таки «м'ясо з грядки». ЇЇ білок  
добре засвоюється організмом людини, за складом близький до білка тварин, а 
за якістю прирівнюється до дієтичних курячим яйця.  

Попит і ціна на її насіння у світі постійно зростають. У той же час 
аграріями України цій культурі не приділяється належної уваги.  

На сьогодні вітчизняні селекціонери пропонують ряд нових  
високоврожайних штамбових сортів квасолі з високою якістю насіння. 
Культура досить вимоглива до умов навколишнього середовища. За  
повідомленням Ф.С.Стаканова [2] біологічно мінімальною  температурою 
повітря для формування нею вегетативних органів є 10-130С, генеративних – 
15-180С, плодоношення – 15-2 0С, а оптимальними відповідно 15-200С, 18-220С 
та 20-23 0С. Квасоля вимоглива також до умов волого забезпечення. Для 
набубнявіння, нормального проростання та початку ростових  процесів вона 
потребує 104-120% вологи від маси насінини [3].  

Закарпаття – є нетрадиційним, але сприятливим регіоном для 
вирощування квасолі. Більша частка зерна  цієї культури вирощується в 
приватному секторі на незначних площах (в основному присадибних ділянках), 
що не задовольняє попиту в її продукції. Тому стоїть питання про збільшення 
посівних площ. 

Закарпаття характеризується відмінними від інших областей України 
грунтово-кліматичними характеристиками. Територія регіону має м'який 
помірно-континентальний клімат [5].  

Грунтово- кліматичні умови на всій території Закарпаття сприятливі для 
розвитку сільського господарства, але найкращі вони – в низовинній її частині. 
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Таблиця 1 
Характеристика регіону за кліматичними факторами 

 
На території Закарпатської низовини найпоширенішими є дерново-

підзолисті,  дернові, лучні та болотні грунти. Найкращими за своїми фізичними 
властивостями в області є дернові грунти, які утворилися в заплавах Тиси і 
Латориці на піщаних і супіщаних річкових відкладах. Гумусовий  горизонт – 
25-30 см, вміст гумусу- 1,4- 2,6. Для підвищення врожайності культур, а саме 
квасолі, оскільки дуже добре реагує на внесення добрив, необхідно вносити 
багато органічних добрив, міндобрива, проводити вапнування. Особливо 
ефективним для квасолі також є застосування молібдену на кислих  грунтах. 

Отже, у кліматичних умовах Закарпаття  квасоля  почуває себе  добре  – 
опадів і тепла достатньо для оптимального росту і розвитку рослин та 
формування  ними максимальної продуктивності. 

 В сортовій технології вирощування квасолі квасоля звичайна Ph. vulgaris 
L. в регіоні досліджень із районованих сортів квасолі вивчалися такі: Мавка, 
Перлина. Перелічені сорти мають  наступні біологічно-господарські 
характеристики: 

Мавка. Виведений в Інституті землеробства НААН. Висота рослин 50-60 
см. Висота прикріплення нижнього бобу 12-14 см.  Рослини індетермінантного 
типу росту, із завиваючою верхівкою та прямостоячою формою куща. 
Ботанічна різновидність – var. ellipticus albus. Підсім’ядольне коліно 
світлозелене, квітка біла, боби жовтого кольору, із загостреним кінчиком, 
форма насінини – овально-еліптична, забарвлення насіннєвої оболонки біле, з 
ледь помітним мармуровим рисунком. Маса 1000 насінин 280 г. Тривалість 
періоду вегетації 105 днів. У насінні міститься 23 % протеїну. Урожайність 
зерна становить – 2,6-2,8 т/га. 

Перлина. Виведений в Інституті землеробства НААН. Сорт отримано 
шляхом індивідуального добору з комбінації Чорна магія×Fruhe Warch. 
Зернового напрямку використання. Належить до виду звичайної квасолі – Ph. 
vulgaris L., ботанічна різновидність – var. sphaericus albus. Рослини 
індетермінантного типу з завиваючою верхівкою та не сланкою формою куща, 
стійкі до вилягання, висотою 60-70 см. Зерно біле, з високими смаковими 

Показник В зоні досліджень В межах України 
Річна сума сонячної радіації 4000 – 4800 МДж/м2 3500 – 5200 МДж/м2 
Середня сума позитивної 
температури повітря за теплий 
період 

3000 – 3600 0С 2990 – 4378 0С 

Сума активних температур 
(перехід температури повітря 
через 10 0С) 

3000 – 3200 0С 2400 – 3400 0С 

 
Річна сума опадів 600 мм 400 – 1250 мм 
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якостями та доброю розварюваністю, з вмістом протеїну 24%. Колір квітки 
білий, маса 1000 насінин – 212 г. Форма поперечного перетину боба – округла, 
основний колір боба – жовтий, текстура поверхні гладенька. Придатний до 
механізованого збирання. Період вегетаціїї – 105 днів, урожай зерна – 2,6-2,8 
т/га[4]. 
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