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СОЕДИНЕНИЯ АЗОТА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Авдицкая А. Е. ст., Юрченко В. А., д.т.н., проф. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Азот относится к макроэлементам живой материи, и активно 

превращается (в том числе в окислительно-восстановительных реакциях) 

при метаболизме биоты [1, 2]. Концентрация неорганических соединений 

азота в воде питьевого назначения относится к санитарно-

токсикологическим показателям ее безопасности. Требования к предельно 

допустимому содержанию этих соединений в питьевой воде в Украине и 

за рубежом отличаются (табл.1).  

 

Таблица 1 – Предельно-допустимые концентрации неорганических 

азотсодержащих соединений в воде питьевого назначения  

 

Азотсодержащее 

соединение 

США ЕС ВООЗ  Украина 

Аммонийный азот 0,2 0,5 1,5 0,5 

Нитраты 44 50 50 50 

Нитриты 3,5 0,5 3 0,1 

     

 

В г. Харькове для централизованного питьевого водоснабжения 

используется вода из р. Сев. Донец (КВ «Донец») и канала Днепр-Донбасс 

(КВ «Днепр»,).  

Цель работы – экспериментальное оценка безопасности и качества 

водопроводной воды в г.Харькове по содержанию соединений азота. 

Объект исследований – пробы воды, из Краснопавловского 

водохранилища и р.Сев. Донец непосредственно на водозаборе и воды 

после систем водоподготовки на этих объектах (КВ «Днепр», КВ 

«Донец»). В пробах воды устанавливали содержание N-NH4, N-NO2 и N-

NO3 - фотометрически, по методикам, рекомендуемым нормативными 

документами Украины [3].  

В 2011-2016 гг. концентрация N-NH4 в воде Краснопавловского 

водохранилища слабо повышается (максимальное значение - 0,22 мг/дм
3
), 

а N-NO3  - снижается (не превышая 0,23 мг/дм
3
). Концентрация нитритов в 

воде составляла 0,015 мг/дм
3
, то есть была экологически безопасной. В р. 

Сев.Донец концентрация N-NH4 в динамике 5 летнего периода 

варьируется (не превышая 0,25 мг/дм
3
 ), а N-NO3  - в основном снижается ( 

до 0,13 мг/дм
3
в 2016 г.). Концентрация нитритов в воде составляла 0,04 



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

10 
 

мг/дм
3
. Характеристики воды после водоподготовки представлены в табл. 

2. 

 

Таблица 2 – Концентрация соединений азота в воде после 

водопоготовки 

 

Азотсодержащее 

соединение 

КВ «Днепр» КВ «Донец» 

N-NH4, мг/дм3 0,12-0,21 0,07-0,12 

N-NO2, мг/дм3 0,0-0,013 0,0-0,007 

N-NO3, мг/дм3 0,53-0,88 0,12-0,22 

 

Как видно, после водоподготовки концентрация аммонийного азота 

снижается на КВ «Днепр» и КВ «Донец» снижается, а концентрация N-

NO3 – повышается, что свидетельствует о развитии в сооружениях 

водоподготовки процессов нитрификации [4, 5]. 

Как видно, концентрация азотсодержащих соединений в воде, 

подаваемой КВ «Днепр», несколько выше этого показателя в воде, 

подаваемой КВ «Донец», но находится в пределах нормы. Однако 

использование для обеззараживания воды хлораммонизации создает 

серьезные риски развития нитрификации как на сооружениях 

водоподготовки, так и в распределительной сети, сопровождающейся 

накоплением в воде нитритов и нитратов [6].  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН ДЛЯ 

ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРІСНИХ ВОДОЙМ (НА 

ПРИКЛАДІ РІЧКИ СІБ) 

Алєксєєва Д.О., учениці 11-Б класу «НВК: Гайсинська СЗШ-інтернат 

І-ІІІ ст.-гімназія» 

Наукові керівники: Мудрак О.В., доктор сільськогосподарських наук 

Коваль Н.А., вчитель біології, географії та екології  

НВК: Гайсинська СЗШ-інтернат І-ІІІ ст.-гімназія 

 

Різноманітна людська діяльність забруднює навколишнє середовище, 

що потребує удосконалення наявних та створення нових ефективних, 

малоенергоємних та малозаратних очисних споруд. Таким є біоплато. Це 

штучно створені системи очищення, що нагадують біоставки, розташовані 

каскадом і побудовані з урахуванням оптимальних фізико-хімічних та 

біологічних факторів процесу очищення. Дана споруда заснована на дії 

вищих водних рослин, що в наш час є екологічно прийнятним і економічно 

найбільш перспективним напрямом у системі очищення та доочищення 

стічних вод та відходів підприємств. 

У роботі нами було використано методи аналізу і синтезу, 

статистичний, історичний, картографічний, експериментальний та 

спостереження. Також дослідження базувались на метеріалах 

санепідемстанцій (описовий метод). 

Переконавшись, що основною 

причиною забруднення місцевої річки Сіб є 

не стічні води промисловості, а відходи 

підприємств, фільтрація яких не відбувається 

наявними у місті полями фільтраціями, 

проконсультувались з Мовчан В.О. та дійшли 

висновку, що використання водоочисних 

споруд за типом біоплато є досить 

ефективним, малоеноргоємним та малозатратним. 

Створивши випробувальний зразок 

біоплато у зменшених масштабах, ми 

переконалися у доступності та якості 

очищення відходів цією спорудою та її 

придатність для фільтрації відходів 

ДП «Гайсинський спиртовий завод». Також 

підтвердили можливість існування живих 

організмів у воді, фільтрованій цим 

методом, за допомогою біотесторів. 

З метою виявлення методів для найбільш якісної фільтрації води 

цією біоінженерною спорудою ми дослідили ефективність використання 
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різних видів вищих водних рослин з різною щільністю. Дійшли висновку, 

що ефективність очищення води за допомогою біоплато залежить від 

фізіологічних особливостей та періоду вегетації використаних рослин, а 

оптимальною щільністю їх насадження у споруду біоплато є 100 

рослин/м
2
. 

Отже, опрацювавши біотехнологію 

очищення стічних вод та відходів 

підприємств, як теоретично так і практично, 

ми розробили проект створення водоочисної 

споруди для одного з провідних підприємств 

міста Гайсин – ДП «Гайсинський спиртовий 

завод», який зацікавився цією водоочисною 

спорудою. Оскільки для обслуговування 

біоплато потрібна невелика кількість 

виробничого персоналу, його запровадження 

дає значну економію як будівельних, так і 

експлуатаційних витрат. Біоінженерні 

споруди за типом біоплато можна 

застосовувати в різних кліматичних умовах України, які багаті на вищу 

водну рослинність, що дає можливість проводити очистку більшої частини 

видів забруднення в будь-якій установі чи організації. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ МОЛОКА 

Андрійчук В.Р.   

Науковий керівник: Лісова Н.О., канд. біолог. наук,  доцент кафедри 

геоекології та методики викладання екологічних дисциплін 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

 

Молоко є один з найголовніших харчових продуктів населення 

нашої країни. В ньому містяться всі речовини, без яких людський організм 

не може нормально існувати, а саме: повноцінні білки, жири, вуглеводи, 

неорганічні солі, вітаміни. У свіжому цілісному молоці є також так звані 

імунні тіла, здатні знищувати шкідливі для людини бактерії.  

Однак, не всі виробники сумлінно використовують правильну 

технологію виробництва та нехтують вимогами щодо його якості. У 

зв´язку з цим, важливим питанням є з’ясування якості молока в лабораторії 

та домашніх умовах [2, 3]. 

Використовуючи науковий підхід до визначення якості зразків 

молока, ми провели лабораторне дослідження у Бережанській «Лабораторії 

ветеренарно-санітарної експертизи», а саме у відділі експертизи тваринної 

продукції, а також самостійне експериментальне дослідження, для чого 

використали методи інформаційної та якісної фальсифікації молока з 

застосуванням 10-бальної системи [1, 4] . 

Ці методи являються найбільш об’єктивними в 

експериментальному досліджені молока та дають змогу встановити рівень 

якості продукції , яка суттєво впливає на здоров’я людини. 

Для визначення фальсифікації   було взято 6 зразків молока  різних 

виробників, які виготовлені відповідно до вимог державного стандарту 

ДСТУ 2661:2010, та реалізовувалось в роздрібній торговельній мережі 

міста Тернополя. 

 Зразок №1«Молокія». Виробник: ПАТ «Молокія»Тернопільський 

молокозавод. Зразок №2 молоко «Селянське». Виробник: ПАТ 

«Селянське» Львівський молокозавод. Зразок  №3 молоко « 

Бурьонка».Виробник: ТОВ "Люстдорф",м.Вінниця. Зразок №4 молоко 

«Домашнє» придбане на ринку , привезене з с. Ходачків .Зразок № 5 

молоко «Домашнє» придбане на ринку , привезене з с.Бережани. Зразок 

№6 молоко «Домашнє» привезено з  с.Юськівці.  

Результати  власних досліджень подані у таблицях 1-2 
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Таблиця 1 

Результати органолептичного досліджування молока 

Назва 

молока 

Зовнішній 

вигляд 

Консистен-ція Смак і запах Колір 

«Молокія» 

 

Привабливий 

зовнішній 

вигляд. 

Однорідна 

рідина без осаду. 

Хороший приємний смак, 

без сторонніх запахів. 

Білий. 

«Селянське» 

 

Привабливий 

зовнішній 

вигляд. 

Однорідна 

рідина без осаду. 

Недостатньо виражений 

смак і аромат. Без 

сторонніх присмаків. 

Білий. 

 «Бурьонка» 

 

Привабливий 

зовнішній 

вигляд. 

Однорідна 

рідина з наявним 

осадом. 

Смак недостатньо 

виражнений, без 

сторонніх ароматів. 

Білий. 

 «Домашнє» 

 

Привабливий 

зовнішній 

вигляд. 

Однорідна 

рідина без осаду. 

Хороший приємний смак, 

без сторонніх запахів. 

Слабожовту-

ватий. 

«Домашнє» Привабливий 

зовнішній 

вигляд. 

Однорідна 

рідина без осаду. 

Масляний смак, надмірно 

виражений солодкий смак. 

Слабожовту- 

ватий. 

«Домашнє» 

 

Привабливий 

зовнішній 

вигляд. 

Однорідна 

рідина без осаду. 

Хороший приємний смак, 

без сторонніх запахів. 

Жовтий. 

 

Таблиця 2. 

Бальна оцінка якості досліджуваного молока 
Зразки молока Колір Консистенція  Смак і 

арамот 

Загальна 

кількість 

балів 

1. «Молокія» 1 3 5,5 9,5 

2. «Селянське» 1 2 5 8 

3. «Бурьонка» 1 2 5 8 

4. «Домашнє» 1 3 6 10 

5. «Домашнє» 0,5 2 4,5 7 

6. «Домашнє» 1 3 6 10 

Згідно експериментальних досліджень, найкращим зразком 

виявилось домашнє молоко , привезене з дому с. Юськівці та придбане 

на ринку м. Тернополя( 10 балів). Дещо нижчу оцінку мають зразки 

купленого в супермаркетах молока (9.5-8 балів) а найменшу кількість 

балів має молоко «Домашнє», придбане  на ринку в м. Бережани 

,оскільки воно розбавлене водою , і не відповідає усім вимогам та 

показникам стандарту.   
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ АМОНІЙНОГО НІТРОГЕНУ НА КИСНЕВИЙ 

РЕЖИМ У ВОДОЙМАХ 
Бабарікіна Г.В. студентка, Данченко Ю.М., завідувач кафедри загальної 

хімії, кандидат технічних наук, доцент, докторант 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
Вертикальний розподіл кисню у водоймах залежить у верхніх шарах 

від інтенсивності фотосинтезу, а в глибинних шарах визначається вмістом 

органічної речовини та інших хімічних речовин-відновників (амонійного 

нітрогену, фосфатів та ін.).  

Метою дослідження є виявлення закономірностей впливу концентрації 

амонійного нітрогену на вертикальний розподіл молекулярного кисню у 

водоймах. 

Дослідження впливу вмісту амонійного нітрогену на кисневий режим 

у водоймах проводилось з використанням експериментального 

вимірювання вмісту розчиненого кисню і амонійного нітрогену в літній 

період. За допомогою кореляційного аналізу визначалась наявність 

залежності між розчиненим киснем і концентрацією амонійного нітрогену 

в пробах води. 

 Розрахунок коефіцієнтів лінійного рівняння          було 

проведено з використанням MS Excel. 

Для оцінки адекватності отриманих рівнянь регресії за критерієм 

Фішера загальна дисперсія порівнювалась з остаточною. За розрахованим 

критерієм Фішера визначалось, у скільки разів отримане рівняння регресії 

описує експериментальні дані більш адекватно, ніж середнє значення   . 

Загальна дисперсія розраховувалась за формулою: 

                                     
  

          
 

   
                                         (1) 

Остаточна дисперсія розраховувалась за формулою: 

                                        
  

               
 

   
                              (2)                      

Критерій Фішера розраховувався за формулою: 

                                                       
  

 

     
                                  (3) 
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Рисунок 1 – Графік параболічної залежності концентрації 

розчиненого кисню від концентрації амонійного нітрогену 

Чим менше величина Dост, тим краще рівняння регресії описує 

кореляційний зв’язок, що досліджується. З різних математичних функцій 

обирається та, для якої Dост є мінімальним. У випадку, коли Dост є 

приблизно однаковим для кількох функцій, перевагу віддають більш 

простим видам функцій. 

За результатами математичної обробки можна зробити висновок, що 

вплив концентрації амонійного нітрогену на кисневий режим водойм у 

літній період описується параболічною функцією з коефіцієнтом 

детермінації R² = 0,8489 (рис.1). 

Таким чином, у ході дослідження були визначені основні фактори, що 

впливають на вертикальний розподіл кисню у водоймах, та виявлена 

закономірність впливу вмісту амонійного нітрогену на концентрацію 

розчиненого кисню у водоймах. 

  

y = 0.0157x2 - 0.2803x + 1.4498 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ  

ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН 

БАЛЕНКО Ю.С., студентка 4 курсу 

Науковий керівник –КРИШТОП Є.А., канд. с.-г. наук 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Необхідність збереження біорізноманіття обумовлена тим, що рослини 

є джерелом їжі, медикаментів, волокон, будівельних матеріалів, вони 

відіграють безпосередню роль у створенні широкого спектру життєво 

необхідних для людини умов існування (якість повітря, регуляція якості 

ґрунтів та води, утилізація токсичних відходів тощо).  

Нині для збереження рослинного генофонду використовують два 

основних підходи – збереження in situ, тобто в природних умовах існування, 

та ex situ – в банках генів (банках зародкової плазми).  

Збереження in situ – це підтримання виду у складі природної 

екосистеми, частиною якої він є. Однією з основних переваг використання 

системи in situ є можливість еволюційних змін видів і популяцій, але в той же 

час просто наявність конкретного виду на території, що охороняється, ще не є 

запорукою його збереження. Крім того, зберігання in situ стає все більш 

проблематичним через зникнення значної кількості «диких» земельних 

територій.  

Під збереженням ex situ мається на увазі збір зразків генетичного 

різноманіття кожного виду та їх зберігання поза умовами природного 

існування, в яких цей вид еволюціонував і розглядається як важливе 

доповнення до методів збереження in situ, а для окремих видів рослин є 

єдиним способом збереження. Особливо придатним цей підхід є для 

зберігання рослин, тому що певні стадії їх життєвого циклу (насіння, спори, 

пилок) природно адаптовані для підтримання життєздатності протягом 

тривалих проміжків часу. Методи ex situ дозволяють зберігати окремі зразки 

генетичного різноманіття популяції впродовж тривалого часу, дозволяючи 

краще вивчити анатомічні, фізіологічні, біохімічні особливості матеріалу, що 

зберігається. 

Зараз для більшості сільськогосподарських культур розроблено методи 

зберігання генофонду у колекціях (банках) насіння. Завдяки своїй простоті та 

економічності щодо технології, інфраструктури та витрат ресурсів такий 

підхід є одним з найефективніших та розповсюдженіших. Дійсно, цілком 

реально зберігати велику кількість насіння багатьох різноманітних видів 

рослин протягом тривалого часу на обмеженій площі і з мінімальним 

ризиком генетичних змін. Найпростішим з технологічної точку зору та 

найдавнішим способом збереження рослинного генофонду у вегетативній 

формі є живі колекції рослин (польові генетичні банки), створені ex situ, 

тобто поза природних ареалів існування. Основу системи збереження 
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біорізноманіття дикорослих видів у складі живих колекцій складають 

ботанічні сади.  

Важливими та ефективними способами збереження рослинного 

різноманіття є використання біотехнологічних підходів, а саме методів 

культури in vitro та кріоконсервації.  

Метод культури in vitro є оптимальним рішенням як для підтримання 

видів з ускладненим розмноженням in situ та ex situ, так і при масовому 

виробництві цінних генотипів рослин з колекцій ботанічних садів. 

Використання системи in vitro для збереження рослинного матеріалу має ряд 

переваг перед утриманням колекцій живих рослин у відкритому ґрунті: 

незалежність від природних та кліматичних умов, відсутність ризику 

ураження комахами та захворюваннями, можливість розмноження рослин з 

ускладненим насіннєвим розмноженням, високий коефіцієнт розмноження, 

можливість тривалого зберігання рослин, а також оздоровлення від вірусних, 

бактеріальних та грибкових захворювань, потреба у відносно невеликих 

площах тощо.  

Кріоконсервація – метод, який надає можливість тривалого зберігання 

живого матеріалу в умовах, які дозволяють значно уповільнити або зовсім 

зупинити метаболічні процеси в рослинних тканинах. Взагалі, зберігання при 

низьких температурах можна здійснювати декількома способами: або 

шляхом заморожування при температурі близько – 20 °С або в 

низькотемпературних холодильниках (– 80 °С і нижче), або в рідкому азоті 

при – 196 °С. Теоретично, застосування методів кріоконсервації дозволяє 

зберігати матеріал протягом невизначено тривалого часу, тому саме цей 

методичний підхід вважають  найбільш ефективним для зберігання 

генофонду рослин.  

В цілому такі біотехнологічні методи, як культура in vitro та 

кріоконсервація є найбільш багатообіцяючими для середньо та 

довготривалого зберігання генофонду рослин. Їх можна розглядати не як 

заміна традиційним методам збереження біорізноманіття, а як додаткові 

інструменти, що значно підвищить ефективність роботи і дасть можливість 

для стійкого управління генетичними ресурсами. 

Варто відзначити, що для вирішення вищеозначених питань  

біотехнологічні підходи не обмежуються тільки збереженням рідкісних, 

зникаючих видів і корисних рослин. Ефективна інтеграція біотехнології в 

програми стратегії збереження біорізноманіття рослин вимагає 

міждисциплінарної кооперації з іншими галузями. Прикладом такої інтеграції 

є розробка цілеспрямованих, ефективних, екологічних та економічно 

вигідних виробництв, контроль забруднення довкілля за допомогою 

біосенсорів, впровадження біотехнологій переробки відходів і їх деградації за 

допомогою бактерій і грибів до відносно безпечних продуктів, що сприяють 

відновленню порушених екосистем. 
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УЗГОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З 

ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС У ГАЛУЗІ ВІДХОДІВ 

Баранова А.О., Ірклієнко Ю. С., Самойленко Н.М. – канд. техн. наук. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

З 2009 року співпраця України з Європейським Союзом у сфері 

охорони довкілля, здійснюється в рамках виконання Порядку денного 

асоціації між Україною та ЄС. 

Мінприроди України розробило та затвердило наказом № 659 від 

17.12.2012 р. Базовий план адаптації екологічного законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації), який 

передбачає перелік директив ЄС у сфері охорони довкілля, до яких 

повинно адаптуватися українське законодавство. Їх перелік включає 

поводження з небезпечними та побутовими відходами, поводження з 

відпрацьованими нафтопродуктами, захоронення відходів на полігонах та 

ін. 

Директива ЄС №75/442/ЄЕС від 15.07.1975 року про поводження з 

відходами вводить єдині визначення термінів і понять «відходи», 

«поводження», «утилізація», «побутові відходи» тощо.  

Директива ЄС №91/689/ЄЕС від 12.12.1991 року про поводження з 

небезпечними відходами визначає поняття небезпечних відходів, регулює 

проблемні питання поводження з токсичними відходами, передбачає 

вимоги з ліцензування засобів для їх переробки і рекомендації щодо 

поводження з цими відходами, включаючи їх знищення. Схожі положення 

містяться в ст. 34 Закону України «Про відходи». 

Принципи, викладені в Директивах ЄС про спалювання відходів 

№2000/76/ЄС від 04.12.2000 р. та 89/369/ЄЕС, а також у Директивах про 

спалювання небезпечних відходів 89/429/ЄЕС та 94/67/ЄС узгоджуються з 

положеннями Закона України «Про відходи». 

Директива ЄС №75/439/ЄЕС від 16.06.1975 року про поводження з 

відпрацьованими нафтопродуктами доповнена директивами ЄС 87/101 та 

91/692, що забезпечує безпечні скиди, очистку, зберігання і знищення 

використаних масел. Адаптуючи законодавство України до вимог ЄС, 

Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв Постанову вiд 17 грудня 2012 року № 

1221 «Про деякi питання збирання, видалення, знешкодження та утилiзацiї 

вiдпрацьованих мастил (олив)». Радою по вивченню продуктивних сил 

НАН України та Науково-дослідним економічним інститутом 

Мінекономіки України розроблений класифікатор відходів, остаточна 

редакція якого гармонізована з європейським переліком відходів 

відповідно до Директиви ЄС 91/689. 
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Положення Директив ЄС №1999/31/ЄС від 16.07.1999 року про 

захоронення відходів на полігоні та №5 «Про затвердження Рекомендацій з 

удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих 

побутових відходів» знайшли своє відображення в Наказі Мінбуду від 

30.11.2006 року №396 «Про затвердження Методики впровадження 

двоетапного перевезення твердих побутових відходів» та Наказі 

Мінжитлокомунгоспу від 05.08.2008 року №242 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з організації роздільного збирання твердих 

побутових відходів». 

Закон України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних 

засобів» ґрунтується на положеннях Директиви ЄС №2000/53/ЄС від 

18.09.2000 року про поводження з транспортними засобами, що 

відпрацювали свій строк. 

Серед інших Директив ЄС у галузі поводження з відходами можна 

назвати такі: Директива №93/86/ЄЕС від 04.10.1993 про поводження з 

батареями та акумуляторами; Директиви ЄС №96/59/ЕС від 16.09.1996 

року про поводження з відходами, що містять поліхлорбіфеніли та 

поліхлортрифеніли; Директива ЄС №86/278/ЄЕС від 12.06.1986 року про 

захист навколишнього середовища, особливо ґрунту, при використанні 

мулу стічної рідини в сільському господарстві; Директива ЄС 90/667, у 

якій передбачені гігієнічні норми для захоронення і переробки відходів 

тваринництва та ін. Однак  положення перелічених Директив до 

теперішнього часу ще не знайшли свого відображення в законодавстві 

України. 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 

Барна С., Гриценко В. 

, кандидат географічних наук, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені В. Гнатюка 

 

Актуальність дослідження. Загальновідомо, що зростання 

виробництва і споживання енергії нерозривно пов’язані з прогресом 

людського суспільства, яке на протязі всієї своєї історії, а особливо 

впродовж останнього століття, у процесі іманентної боротьби за 

збільшення потенціалу енергетичних ресурсів реалізує концепцію 

екстенсивного зростання, що породжує екологічні проблеми різного рівня. 

Збитковість такого підходу стала очевидною, на основі чого людство 

почало переглядати свої енергетичні потреби, які ставали чинниками не 

лише екологічної, але й національної загрози. 

При цьому доречним є врахування того, що електроенергетика як 

галузь економіки України, що забезпечує споживачів електричною 

енергією (ст. 1 ЗУ «Про ринок електричної енергії») функціонує в рамках 

об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) як сукупності 

електростанцій, електричних мереж, інших об’єктів електроенергетики, що 

об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу 

електричної енергії при централізованому управлінні цим режимом. Тому 

згадані складові ОЕС України при недотриманні принципу 

енергоефективності стають чинниками потенційних екологічних ризиків, 

пов’язаних: 

 з видобутком паливно-енергетичних ресурсів для генерування 

енергії; 

 спалюванням органічного палива для генерування енергії. 

Ситуація залишається складною, якщо взяти до уваги, що левова 

частка енергії генерується на підприємствах теплоенергетики (близько 

70%), обладнання на більшості яких застаріле, не відповідає сучасним 

екологічним вимогам та нормативам, потребує реконструкції і 

модернізації.  

Згідно даних Головного управління статистики у Тернопільській 

області найбільша частка (66%) електричної енергії отримується завдяки 

діяльності ПС «Тернопільська»330/110кВ Велика Березовиця (ОЕС 

України), яка входить до Бурштинського енергетичного острова, відтак 

неекономне використання електричної енергії в межах Тернопільської 

області потенційно провокуватиме прояв наступних екологічних впливів, 

чи-то ризиків, пов’язаних з роботою ТЕС. 

Насамперед, зауважимо, що за даними інтернет-версії газети 

«Галичина», за березень та липень 2010 року, вплив Бурштинської 
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теплоелектростанції  (ТЕС) проявляється в багатьох негативних наслідках, 

які за нашими підрахунками поширюються і на окремі райони 

Тернопільської області, зокрема: 

1. емісії забруднюючих речовин, у тому числі радіозотопів, які 

вивільняються під спалювання викопного палива; 

2. розсіювання забруднюючих речовин на відстані до 100 км в умовах 

західного переносу повітряних мас, які є переважаючими. В зону впливу 

потрапляють Підгайці (59 км), Золотники (79 км), Теребовля (103), тобто 

території Підгаєцького та Теребовлянського районів; 

3. осадження сажі та золи на території до 30 км від джерел викидів, 

якими є 3 вертикальні труби, які оснащені чотирьохпольними 

електрофільтрами типу ПГДС-4-70 і ПГДС-4-38 для золовловлювання. 

Якщо перенести ці відомості на карту, то ми отримаємо наступне. Сажа і 

зола Бурштинської ТЕС переноситься переважаючими вітрами до м. 

Бережани, до яких по прямій якраз 30 км;  

4. підсилення формування кислотних опадів та «парникового ефекту» 

внаслідок потрапляння в атмосферне повітря викидів оксидів нітрогену  й 

сульфуру; 

5.  забруднення водних ресурсів, зокрема, лівої притоки Дністра – річки  

Гнила Липа. 

До цього переліку необхідно додати ще один фактор негативного 

впливу, який зумовлений особливостями системи водопостачання 

Бурштинської ТЕС, яка передбачає функціонування ставка-охолоджувача 

ємністю 50 млн м
3
 води площею понад 2 тис. га. Через потужне 

випаровування пари він спричинює зміни мікроклімату не лише в 

санітарно-захисній зоні підприємства, але й у Бурштині, навколишній 

сільській місцевості. Щорічно Бурштинська ТЕС скидає в річку Гнила 

Липа близько 2,11 млн м
3
 стічних вод, що незаперечно впливає, виходячи 

із їхнього складу, на середньорічні концентрації забруднюючих речовин 

(мг/дм³) в Бурштинському водосховищі зокрема, завислих речовини,  

сульфатів, хлоридів,  амонію й нітратів. 

Окрім того, для Бурштинської ТЕС надзвичайно актуальною є 

проблема складування і переробки твердих відходів – паливного шлаку і 

золи, які залишаються після спалювання вугілля в топках ТЕС. 

Таким чином, Бурштинська ТЕС зумовлює механічне та радіаційне 

забруднення повітря, хімічне забруднення вод, а також трансформує 

процеси вологообігу на територіях з радіусами 30 й 100 км. 

Функціонування теплоелектростанції у м. Бурштин супроводжується 

також і утворенням твердих відходів. Пропри все зола вугілля, як і інших 

ТЕС, Бурштинської містить мікросуміші урану і деяких токсичних 

елементів в значно більших концентраціях, ніж земна кора, а тому є 

факторами ризику.  
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ТОРФОВІ БРИКЕТИ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ ТЕПЛА: 

АЛЬТЕРНАТИВА ЧИ ВИРОК? 

Барна С. 

І.М. Барна, кандидат географічних наук, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 

 

Загально відомим фактом на сьогодні є дисбаланс між кількістю 

доступних ресурсів та рівнем задоволення потреби в них. Причому, на 

перший план виходять ресурси, які можуть забезпечити потребу в енергії. 

На сучасному етапі такими ресурсами, які формують паливно-

енергетичний комплекс української держави є нафта, природний газ, 

кам’яне та буре вугілля, торф, уранові руди. Усі вони без виключення 

сформувались у виняткових умовах впродовж тривалого часу, що в 

сукупності визначило їх унікальність та вичерпність. Враховуючи це, 

найбільш далекоглядні стратеги шукають можливість забезпечити 

екологічну безпеку шляхом зменшення використання паливно-

енергетичних ресурсів у виробничих процесах, технологіях, емісії яких 

породжують різномасштабні екологічні проблеми. 

Разом з тим, обласною і районними державними адміністраціями, 

установаи, організаціями Тернопільської області проведено відповідну 

роботу та виконано завдання програми з економії енергоресурсів на 74% за 

наступними напрямами: заміна та модернізація котелень та котельного 

обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики 

з використанням місцевих альтернативних видів палива; впровадження 

систем електроопалення; проведення санації будівель бюджетних установ; 

впровадження енергоефективних освітлювальних приладів; модернізація 

об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства. 

Як зазначено у обласній комплексній програмі енергоефективності тa 

енергозбереження на 2016-2019 роки, за попередній період 2010-2014 роки 

270 котелень бюджетних установ та організацій і 14 котелень підприємств 

комунальної теплоенергетики області переведено на альтернативні види 

палива, а саме відходи деревини та торф. Зважаючи на доволі невисокий 

рівень (14,5 %) лісистості регіону, що є нижчим середнього по країні 

(16,9%) та оптимального науково обґрунтованого (20 %), ймовірно 

пріоритетним стає переведення котелень на торф. Такий крок, на нашу 

думку, є вкрай не енергоощадним й екологічно збитковим з наступних 

причин: 

1. забезпечити потребу регіону на рівні 10,7 % палива, що 

використовується для отримання теплової енергії вимагає 144,665 млн м
3 

природного газу. Якщо 870 м
3 

природного газу =1 т. у. п., то 144,665 млн 

м
3 
природного газу / 870 =166281,61 т у. п. 
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1 кг у. п. дає 30 МДж енергії (тепла), тому 166281610 кг природного 

газу • 30 МДж =4980 000 000 МДж тепла. 

2. якщо останню цифру поділити на 14 МДж, що є теплотою згорання 

торфу, ми отримаємо 355 тис. т торфу як необхідну кількість палива, для 

отримання «теплового» ефекту при заміщенні природного газу. 

Згідно даних офіційної сторінки ТОВ «Житомирторф» з родовища в 

200 га отримують біля 50 тис. тонн торфу. Тому 355 тис. т торфу, необхідні 

для потреб підприємств теплоенергетики Тернопільської області можна 

видобути з площі 355/50=7,1 • 200 га =1420 га. Сама по собі цифра не є 

захмарною, вражаючою, але це 4,73 Тернопільських стави по 300 га кожен. 

За такого порівняння 1420 га набуває виняткової важливості. Для того, аби 

забезпечити 10 частину теплової енергії області необхідно зруйнувати 

екосистему на площі 1420 га. Доволі сумнівним є енергозберігаючий ефект 

від заміщення природного газу торфом, зважаючи на різницю в питомій 

теплоті згоряння палива на рівні 3,143, оскільки в природного газу це 

показник 44 МДж, а в торфу лише – 14. 

Попри все, процес видобутку торфу пояснює ще й інші небезпеки, які 

приховані на перший погляд. Процес видобутку торфу є тривалим і 

екологічно збитковим, оскільки зумовлює прямі негативні впливи і 

потенційні ризики для довкілля з наступних причин: осушування боліт 

зумовлює зниження рівнів ґрунтових вод на прилеглих територіях, що, в 

свою чергу, позначається на родючості піщаних ґрунтів; тривале в часі 

використання великогабаритної техніки зумовлює забруднення ґрунтів, 

поверхневих вод паливно-мастильними матеріалами, нафтопродуктами й 

газопиловими викидами внаслідок роботи двигунів внутрішнього згоряння 

(впродовж 3 і більше років); знищення, викорчовування чагарників і дерев. 

При видобутку торфу зміни на рівні продуцентів у екосистемах 

заболочених територій чи боліт зумовлюють зміни на рівні консументів, 

насамперед, травоїдних та водоплавних птахів. Зміни вологообігу 

внаслідок осушення впливають на мікроклімат територій, тому 

метеорологи фіксують атмосферні посухи, пізньовесняні і ранньовесняні 

заморозки. 

Потенційні екологічні ризики використання паливних брикетів з 

торфу засвідчують результати їх аналізу (маса партії 1000 т) згідно даних 

офіційної сторінки ТОВ «Житомирторф». У їхньому складі наявні 

радіонукліди: 
137

Cs (176 Бк/кг), 
90

Sr (<10 Бк/кг), важкі метали (у мг/кг ): Сu 

(0,46),  Pb (19,6), Cd (0,26), Co (1,17), Zn (3,6), які є токсичними для 

людського організму. Таким чином, спалювання паливних брикетів з 

торфу призведуть до багатьох потенційних ризиків, зокрема, до емісії 

речовин, які за своєю суттю є забруднюючими. Не кажучи вже про те, що 1 

Гкал природного газу дає 234 кг СО2, тоді як 1 Гкал торфу – 443 кг, що 

майже у 2 (1,894) рази більше.   
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ  СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ПРИКЛАДІ М. ТЕРНОПОЛЯ 

Брикайло Ю. Л., Кульченко І. А., Мельник М. С., Прінь Ю. Я.,  

Цідило Ю. В., Шелемей І. Б. 

Науковий керівник – Барна І. М., кандидат географічних наук 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

 

На сьогодні все більшої актуальності набуває проблематика якісної 

експрес-оцінки рівня забруднення компонентів довкілля. Оцінювати якість 

навколишнього середовища, ступінь її сприятливості для людства 

необхідно, передусім, з метою: визначення стану природних ресурсів; 

розробки стратегії раціонального використання регіону; визначення 

гранично допустимих навантажень для будь-якого регіону; вирішення 

питання про вплив певного підприємства; оцінки ефективності 

природоохоронних заходів; створення рекреаційних і заповідних 

територій. Жодне з цих питань не може бути об’єктивно вирішене лише на 

рівні розгляду формальних показників, а вимагає проведення спеціальної 

різнобічної оцінки якості середовища проживання, тобто необхідна 

інтегральна характеристика її стану. В цьому контексті доцільним є 

застосування системного аналізу якості середовища, який дозволяє 

відтворити цілісну картину досліджуваних явищ. Це виражається, перш за 

все, в розгляді об’єкта дослідження як системи, а її компонентів – через 

призму розуміння, що властивості системи як цілого складаються не з 

суми властивостей її компонентів, узятих порізно, а породжуються 

взаємодією компонентів (т. зв. емерджентність).  

Реалізація робочої гіпотези при дослідженні якості атмосферного 

повітря шляхом встановлення рівня забруднення та його якісних 

характеристик: типу і вмісту забруднюючих речовин, врахування 

метеорологічних показників в контексті розсіювання домішок, реакції на 

рівень забруднення повітря з боку живих організмів, зокрема лишайників 

та людини, наступним повинно стати знаходження кореляційного зв’язку 

між певними шкідливими речовинами та захворюваністю на досліджуваній 

території. 

З цією метою цінними є дані щодо кількості стаціонарних джерел 

забруднення, які можна почерпнути зі статистичного бюлетеня «Викиди 

забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення за 2016 рік» (рис.1). В цьому документі 

у формі таблиць можна знайти інформацію про обсяги викидів 

забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення за видами забруднюючих речовин, за 

видами технологічних процесів, кількість підприємств, які здійснювали 
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викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення за видами економічної діяльності, за районами. Як 

варіант визначення достовірності згаданих даних можна скористатися 

даними «Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в Тернопільській області у 2016 році». 

 
Рис. 1. Пошук даних у статистичному бюлетені 

Позаяк якість атмосферного повітря –  сукупність властивостей 

повітря, яка визначає ступінь впливу фізичних, хімічних і біологічних 

факторів на людей, рослинний та тваринний світ, а також на матеріали, 

конструкції і довкілля загалом, оцінка стану атмосферного повітря у м. 

Тернополі здійснюється за середньомісячними концентраціями у кратності 

перевищень середньодобових ГДК за пріоритетними забруднюючими 

речовинами. Ними вважались ті речовини, які вносять найбільший вклад в 

забруднення атмосферного повітря міста і контролювались на 

стаціонарних постах спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

(пил, діоксид сірки, азоту, оксиди вуглецю й азоту, формальдегід). 

Наступною в межах системного аналізу якості атмосферного повітря є 

процедура оцінки ризику забруднюючих речовин щодо здоров’я 

населення. Вона здійснюється в 4 етапи: 1. ідентифікація небезпеки – 

виявленню підлягають потенційно небезпечні фактори, які викликають 

шкідливі ефекти у людини при умовах забруднення повітря, складають 

перелік сполук, які найбільш небезпечні за своїми властивостями і 

впливом на органи і їх системи; 2. оцінка залежності “доза-відповідь” – це 

процес кількісної характеристики і встановлення зв’язку  між впливом 

забруднюючої речовини і випадками шкідливих ефектів. Оскільки вибрані 

нами речовини-неканцерогени, тому використовують модель, що дає 

оцінку ймовірності збільшення первинної захворюваності у відповідь на 

тривалий вплив неканцерогена. Тому в рамках роботи оцінюють ризик 

хронічних і гострих ефектів при різних концентраціях забруднювачів; 3. 

оцінка експозиції – визначають шляхи, якими має місце реальний або 

очікуваний вплив полютанта на людей; 4. характеристика ризику –

втановлюють ймовірність розвитку у людей шкідливих ефектів і 

характеризують вплив як несуттєвий, допустимий, критичний.  
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МОНІТОРИНГ САНІТАРНО - ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ВСП  

Телюк В.І., Стець М.Б., Гузьон Н.М., Бетюга І.В. 

Львівський автомобільно-дорожній коледж 

Національного університету  «Львівська політехніка» 
 

Транспорт є однією з галузей, що в певній мірі визначає розвиток 

промисловості та сільського господарства будь-якої країни. Тому світовий 

парк транспорту безперервно зростає, що видно по його чисельності. Проте 

водночас транспорт як галузь народного господарства - один із наймогутніших 

чинників антропогенного впливу на довкілля. Деякі види цього впливу, 

насамперед забруднення повітря і посилення шуму, належать до 

найсерйозніших техногенних навантажень на компоненти довкілля окремих 

регіонів, особливо великих міст. 

Тому особливо гостро проблема охорони навколишнього середовища 

постає у містах.  

Зростання автомобілізації та ріст міст становлять взаємозв’язаний 

процес: росте місто, збільшується мережа промислових, торгівельних, 

культурних центрів, а отже, росте кількість перевезень і подорожей 

автомобільним транспортом проаналізованих в джерелах [1], [2].  

Метою роботи є дослідження впливу різних типів транспортних 

засобів на обсяг витрат палива та вміст шкідливих речовин у 

відпрацьованих газах автомобілів при різних режимах руху, визначення 

пріоритетних методів організації дорожнього руху на перегонах вулиць 

між перехрестями.  

При екологічній оцінці транспортних систем міста визначають 

показники токсичності транспортних потоків їх валовий викид та 

інтенсивності викидів автомобілів транспортного потоку.  

Валовий викид СО розраховується залежно від витрати пального 

потоку автомобілів: 

 42,06 10co Л Л В В А АQ m G N G N G N        (1.1) 

де, coQ - валовий викид СО, г/(мс); 

, ,Л В АG G G - середня кількість пального, що споживається легковим, 

вантажним автомобілем та автобусом на 1км пробігу, л/км [1, (див табл. 

6.9 та рис 6.11)]; 

, ,Л В АN N N - інтенсивність руху легкових, вантажних автомобілів та 

автобусів, авт./год. 

m – кореляційний коефіцієнт. 
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Рис.1. Залежність характеристик руху від поточної швидкості 

легкового (1) і вантажного (2) автомобілів: а) сповільнення при 

гальмуванні; б) час повного гальмування від початкової швидкості 

руху. 

Коефіцієнти приведення транспортних засобів до розрахункових 

легкового та вантажного автомобілів наведено в [1, табл. 6.13]. Для 

дизельних вантажних автомобілів та автобусів коефіцієнт приведення 

множать на 0,14, для газобалонних автомобілів – на 0,25 

Максимальні значення 
ОС знаходяться на відстані 7÷10м від джерела. 

Транспортні засоби, що рухаються в транспортному потоці, активно 

впливають на перемішування шлейфу ВГ кожного автомобіля. При малих 

швидкостях вітру вклад транспортних засобів у загальне розсіювання 

шкідливих викидів складає до 50%. Таким чином, при ширині проїзної 

частини 15÷20м, максимальні значення концентрацій будуть поблизу краю 

проїзної частини.  

 

Джерела інформації: 
1. Організація та регулювання дорожнього руху : підручник / за заг. 

Ред. В. П. Поліщука ;О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов та ін. – 

К. : Знання України , 2014.-467 с. 

2. Лобашов О.О. Практикум з дисципліни «Організація дорожнього 

руху»: Навчальний посібник. / О.О. Лобашов, О.В.Прасоленко. – Х.: 

ХНАМГ, 2011.– 221 с. 

3. Інтернетресурс. 
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Нітрати - це солі азотної кислоти, найбільш поширена речовина у 

природі. Вони мають місце в ґрунті, воді, є хімічною складовою частиною 

рослин, продуктами обміну речовин в організмі людини і тварин. Люди 

зазнають впливу нітратів впродовж усього свого існування. Нітрати є  

природними продуктами обміну всіх рослин (так само, як сульфати, 

хлориди, карбонати та ін.). 

Нітрати - це природні речовини і в нормальних кількостях вони 

наявні в усіх рослинах і є нешкідливими для людського організму. 

Потрапляючи в організм,  під впливом хімічних реакцій нітрати 

перетворюються в нітрити [1, c. 34-35]. 

Актуальність дослідження зумовлена посиленим інтересом 

сучасного суспільства до проведення екологічного моніторингу вмісту 

нітратів в овочах. Шкідливими нітрати  стають тільки тоді, коли їх 

кількість значно перевищує допустимі норми,  саме це зумовлює 

необхідність даного дослідження.  

Згідно із даними МОЗ України, вміст нітратів в 10% рослинної 

продукції постійно перевищує гранично допустимі рівні, тому вміст 

нітратів в овочевій продукції нормується. Отже, нітратна проблема - 

породження другої половини ХХ століття [3, с.123]. 

При нормуванні нітратів враховують 3 чинники: 

 загальний допустимий вміст нітратів в добовому раціоні; 

 реальне вживання овочів із врахуванням особливостей харчування; 

 реально досягнутий рівень нітратів у кожному виді культур із 

врахуванням    їхньої фонової величини. 

Овочі - незамінний компонент здорового харчування. Вони повинні 

бути присутніми в нашому раціоні щодня, свіжими або у складі страв. На 

сучасному етапі розвитку суспільства,  вирощування урожаю без добрив 

для ґрунту стало неможливим. В результаті овочі накопичують нітрати і 

пестициди. Причому, хімічні речовини потрапляють в овочі не тільки при 

обробці мінеральними добривами, але і з органіки, якщо її неправильно 

використовувати. Особливо це стосується ранніх овочів. 

Овочі та фрукти - головне джерело нітратів, які приносять людському 

організму серйозної шкоди. Існує два способи розпізнання нітратів в 

овочах: самостійно і за допомогою спеціальних лабораторій.  
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Для того щоб самостійно виявити нітрати слід знати деякі особливості 

нітратних овочів : 

 по-перше, не вибирати дуже великі плоди овочів, так як «гіганти» 

найчастіше виявляються до межі напханими нітратами; 

 по-друге, звертати увагу на властивий даному овочу запах, він повинен 

бути і не слабким і не яскраво вираженим; 

 по-третє, при виборі овочів враховувати, що чим важчий плід, в 

порівнянні  плодами такого розміру, тим менше в ньому міститься 

нітратів; 

 по-четверте, ніколи не купувати овочі не першої свіжості, у них вміст 

концентратів явно буде більшим, ніж у більш свіжих, а також не 

зберігати їх довгий час, за винятком картоплі [2, с.52]. 

Для  порівняльного аналізу вмісту нітратів нами були придбані помідор, 

буряк, морква, огірок і картопля трьох зразків: 

 з власної присадибної ділянки, 

 супермаркету «Колібріс» у м. Бережани, 

 ринку у м. Тернопіль. 

Використовуючи науковий підхід до визначення вмісту нітратів в 

обраних овочах, ми провели лабораторне дослідження у Бережанській 

«Лабораторії ветеренарно-санітарної експертизи», а саме у відділі 

експертизи рослинної продукції. 

  Дослідження проведені на основі іонометричного методу, суть якого 

полягає в екстракції нітратів із аналізованого матеріалу розчином 

алюмоалієвого галуну з масовою концетрацією 1 % з подальшим 

визначенням нітрат-іона в отриманій суспензії. При оцінці аналізу 

користуються аналізатором іонів AI- 123 

      В результаті досліджень можна сказати, що серед взятих нами 

зразків, найбезпечнішими виявилися овочі  з власної присадибної ділянки, 

адже ГДК нітратів у них є оптимальними, але варто врахувати той факт, 

що при даному дослідження зразки огірків і помідорів ми не враховували, 

що вплинуло певним чином на результати.  Овочі з супермаркету показали 

найгірші результати, адже концентрація нітратів в них є значно більшими 

за ГДК.  
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ОЦЕНКА ЗЕЛЕНОГО И ЧЕРНОГО ЧАЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИСТОЧНИКА ФТОРА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ХАРЬКОВА 

Брусник В.В., Грамма Я.П., Юрченко В.А., д.т.н., проф.,  

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 
 

Фтор (F) является одним из химических элементов, микроколичества 

которого обязательны для полноценного функционирования организма 

человека. Этот элемент в виде фторидов в природе распространен 

достаточно широко и в организм человека поступает из многих 

источников. Но основными источниками соединений фтора являются вода 

и в меньшей степени почва – продукты растениеводства.  

Норма потребления фтора для взрослых по данным Комиссии по 

лекарствам и продуктам Института медицины США составляет 3-4 мг в 

сутки из всех источников и 2 мг для детей до 14 лет (дети младше 8 лет – 1 

мг, малыши до 1 года – 0,5 мг). Избыток фтора в организме в течение 

определенного периода времени чреват развитием флюороза, нервных 

заболеваний, разрушением костной ткани, ускоренном старением 

организма и др., а недостаток – кариесом [1-3]. 

Поскольку главным источником фтора для человека является 

питьевая вода, его содержание в ней жестко нормируется как по 

минимальной, так и по максимальной допустимой концентрации: в странах 

ЕС –0,5-1,5мг/дм
3
, в Украине (ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною») - 0,7 - 1,5мг/дм
3 

[4]. 

По данным выполненных исследований концентрация фторидов в 

водопроводной воде в г. Харькова ниже 0,7 мг/дм
3 

[5]. Для современного 

жителя дополнительными доступными источниками фторидов являются: 
— бутилированная фторированная питьевая вода; 

— зубная паста с фтором; 

— крепкий чай; 

— БАДы с фтором (самый популярный – NaF – фторид натрия) [3, 

6]. 

Целью нашей работы было определение концентрации фторидов в 

черном и зеленом чае торговой марки «Tess». 

Для гидрохимического анализа был взят чай марки «Tess» 

различного размера листа – пакетированный («листе категории D») и 

листовой («Brokken»). Навески чая обрабатывали согласно рекомендациям 

научно-технической литературы: 1,5 мг чая заливали 50 см
3
 кипяченой 

водопроводной воды и наставали 1 ч. Затем в чайных настоях 

устанавливали концентрацию фторидов. Определение концентрации 

фторидов в водных средах выполняли фотоколориметрически цирконий-

ализариновым методом согласно рекомендациям нормативных документов 

Украины [7].  
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Полученные результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Данные гидрохимического анализа чая марки «Tess» 

 

Если предположить, что в среднем человек выпивает в день 4-5 

чашек чая (1200 см
3
), то с зеленым листовым чаем «Tess» и водой, на 

которой чаевой настой приготовлен, он получает до 0,7 мг фторидов. 

Следовательно, норма потребления фтора не выполняется и дефицит фтора 

не восполняется. Поэтому для оптимизации обеспечения населения г. 

Харькова фтором жителям необходимы: 

- фторсодержащие препараты и зубные пасты 

- продукты питания, наиболее богатые фтором: печень, морская рыба 

(сельдь, скумбрия, треска).  
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Исследуемый чай Концентрация фторидов в 

чае, приготовленном на 

водопроводной воде, мг/дм
3
 

Концентрация 

фторидов в 

чае, мг/г 

Зелёный листовой 0,55 13,3 

Зелёный пакетированный 0,17 0 

Черный листовой 0 0 

Черный пакетированный  0 0 
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВТАТИ ПРИ АВАРІЯХ НА 

ГАЗОПРОВОДАХ  

Букатка М.А. 

Федорович І.В., кандидат економічних наук, доцент 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Забруднення природного середовища газоподібними, рідкими і 

твердими речовинами та відходами виробництва, що викликає деградацію 

середовища проживання і завдає шкоди здоров'ю населення, залишається 

найбільш гострою екологічною проблемою, що має пріоритетне соціальне 

і економічне значення.  

Трубопровідний транспорт негативно впливає на середовище його 

прокладання. Тому головне завдання щодо захисту навколишнього 

середовища зводиться до зменшення техногенного впливу під час 

будівництва і експлуатації газопроводів,  а з іншого боку необхідно 

зменшити негативний вплив природних чинників на їх безпеку та надійність 

[1, с.60].  

Еколого-економічні системи повинні забезпечити два принципові 

підходи в управлінні ризиками в навколишньому середовищі. Перший - 

стабілізаційний, що запобігає руйнуванню природних систем шляхом 

раціоналізації природокористування, наприклад за допомогою 

природоохоронного менеджменту і аудиту. 

Другий - часовий, який повинен забезпечити достатній проміжок часу 

для відновлення виснажених, змінених природних ресурсів. Для 

раціоналізації відношень з природою важливою є система заходів техніко-

технологічного, еколого-юридичного характеру. 

Для будь-якого виду діяльності важливою є оцінка впливу на 

навколишнє середовище. Найважливіші її складові - регламентація наявності 

шкідливих речовин, випромінювань у навколишньому середовищі. 

Надзвичайно важливим є облік надходження шкідливих речовин у 

навколишнє середовище, встановлення нормативів на гранично допустимі 

скиди та викиди  для промислових підприємств за конкретними речовинами 

та їхніми джерелами. 

Таким чином фінансові втрати газотранспортних підприємств від аварій 

на лінійній частині магістральних газопроводів визначити за допомогою 

таких складових [2]:  

- довжини заміненої ділянки газопроводу, м; 

- обсягу втраченого газу, млн.м
3
; 

- обсягу недопоставленого газу, млн. м
3
; 

- обсягу екологічних збитків, тис. грн.; 

На цій основі  інформаційно-статистична модель втрат буде визначатися 

4-ьохмірною лінійною функцією регресії (1): 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Y= С1L+C2V+C3T+С4 M,             (1)  

де  С1, С2, С3, С4 – фінансові коефіцієнти  втрат; 

С1 – вартість заміни одиниці довжини газопроводу певного діаметру, 

грн/м; С2 – вартість одиниці втраченого газу, грн./1000м
3
; С3 – величини 

недоотриманого доходу від транспортування втраченого газу, грн; С4 – 

вартість компенсації втрат від забруднення навколишнього середовища, 

грн/т. 

L – довжини газопроводу певного діаметру, м; V – обсяг втраченого газу, 

м
3
; T – тариф за транспортування природного газу, грн; М – обсяг 

забруднюючої речовини, т. 

Складність розрахунку величини втрат Y на основі залежності (1) 

полягає в тому, що для різних газотранспортних підприємств мають місце 

різні фінансові коефіцієнти С1, С2, С3, C4, які змінюються протягом років. 

Окрім того, натуральні складові величини фінансових втрат L, V та М 

залежать від діаметру аварійного газопроводу та виду (масштабу) аварії, а T – 

тарифу за транспортування природного газу. Тому, для отримання кінцевої 

річної величини втрат необхідно визначати втрати Y на різних ділянках 

газопроводу з розрахунком відповідних складових, а результати сумують. 

Таким чином, величина річних втрат визначатиметься залежністю (2): 

,                    (2) 

де п – кількість і-тих ділянок газопроводу; 

С1і, С2і, С3і, С4і – фінансові коефіцієнти, які визначаються для кожної 

аварійної ділянки (газотранспортного підприємства) для всіх діаметрів 

газопроводів.  

Для того, щоб порівнювати величину втрат, а також складові втрат в 

натуральній формі необхідно всі дані приводити в розрахунку на одну 

аварію, а саме визначити питому частку кожної натуральної складової (в 

грошовому виразі) в загальній величині фінансових втрат для газопроводів 

різного діаметру. 

Дослідження фінансових коефіцієнтів показує, що зміни коефіцієнта С1 

значно збільшують втрати від аварії, а зміни інших коефіцієнтів практично не 

впливають на загальну величину фінансових втрат. 

Безпека складної системи визначається не тільки суб'єктами захисту або 

чинниками захищеності, скільки внутрішніми властивостями - стійкістю, 

надійністю, здатністю до самовідновлення. Найбільшою мірою це стосується 

саме до екологічної безпеки. Людина, суспільство, держава не можуть бути 

гарантами власної екологічної безпеки до тих пір, поки продовжують 

порушувати стійкість  навколишнього природного середовища. Тому 

пріоритетними напрямками при управлінні процесом експлуатації  

газопроводів є недопущення та попередження аварійних ситуацій та відмов.  

  

 



n
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http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

Васильєва Т.С., студентка 1 курсу  

Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум  

Східноукраїнського національного університету імені В. Даля 

Науковий керівник: Клюс Ю.І., д.е.н., доц. 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 

 

Біорізноманіття, крім його самодостатньої цінності, забезпечує 

людство усім необхідним для існування. Воно забезпечує функціонування 

екосистем, у тому числі підтримує кругообіг та очистку природних вод, 

збереження ґрунтів і стабільність клімату. Біорізноманіття забезпечує 

населення продуктами харчування, ліками, сировиною для промисловості, 

формує безпечне для життя і здоров’я довкілля [2]. 

Головні загрози біорізноманіттю пов’язані сьогодні з діяльністю 

людини. Вони полягають у знищенні природних середовищ існування 

тварин і місць зростання рослин, їх фрагментації та деградації (включаючи 

забруднення), у глобальній зміні клімату, екологічно - незбалансованій 

експлуатації видів людиною, поширенні чужорідних видів, розповсюдженні 

хвороб тощо. 

Збереження біорізноманіття в сучасному розумінні – це перш за все 

комплекс активних заходів. До нього входять як безпосередні дії зі 

збереження та відновлення біорізноманіття, так і застосування 

різноманітних соціально-економічних механізмів впливу на різні групи 

населення та господарські структури [1]. 

При розгляді проблем збереження біорізноманіття потрібно 

враховувати, що органічний світ на Землі складається з окремих 

комплексних утворень різного рівня. Для кожного ієрархічного рівня 

існують свої специфічні проблеми, вирішення яких ґрунтується на певних 

принципах. 

В сучасному суспільстві екологічна політика стала самостійною 

сферою у політичній діяльності держав. Зараз в більш ніж 100 країнах світу 

створені міністерства або відомства, які спеціально займаються охороною 

довкілля. Екологічна політика має певні рівні та сфери дій. Вона може бути 

глобальною, регіональною, національною чи локальною, може бути 

спрямованою на збереження тієї чи іншої екосистеми або біосфери загалом, 

стосуватися різних аспектів людської діяльності [1]. 

Реалізація напрямів екологічної політики держави здійснюється 

шляхом розробки окремих національних, державних, регіональних, 

місцевих та об'єктних програм і проектів.  

Перелік рослин і тварин, що потребують охорони, наводять в так 

званих Червоних книгах. Червона книга – це офіційний документ, що 
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містить регулярно поновлювані дані про стан та розповсюдження рідкісних 

і тих, що знаходяться під загрозою зникнення, видів рослин і тварин. 

Червона книга України є основним державним документом, який 

містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

видів тваринного і рослинного світу в межах території України, її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а 

також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і 

рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення [1]. 

Важливим елементом охорони біорізноманіття є охоронювані 

території – території, на яких заради їхніх природних властивостей 

природокористування та управління регламентується спеціальними 

нормативними актами, які визначають спеціальний режим 

природокористування: повне чи часткове, постійне чи тимчасове обмеження 

людської діяльності, а в окремих випадках – проведення відновлювальних 

заходів [4]. 

Створення нових і збереження старих заповідних територій – 

завдання, надзвичайно важливе для України. Світовий досвід підказує, що 

зберегти екосистему значно дешевше, ніж відновлювати її після 

руйнування. 

Важке економічне становище України не дає змоги повною мірою 

реалізувати наявні можливості і запровадити нові інструменти для 

збереження та відтворення біорізноманіття в Україні. Тому актуальною є 

міжнародна технічна і фінансова допомога для виконання конкретних 

проектів, яка надається міжнародними організаціями (Глобальний 

екологічний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ЮНЕП, 

Рада Європи та ін.), окремими розвиненими країнами (Нідерланди, США, 

Канада, Німеччина, Данія, Великобританія, Швейцарія, Франція, Австрія та 

ін.) [1]. 
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ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ 

Василюк О. Р. 

Науковий керівник:  к.т.н., доц. Одноріг З. С. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Прилади штучного освітлення створюють необхідні умови для 

сприятливого сприйняття органами зору людини навколишнього 

середовища в темний період доби. Винахід наприкінці XIX століття лампи 

розжарювання став символом технічної революції. Донині технічні засоби 

освітлення значно удосконалилися. Вони мають важливе практичне 

значення і знаходять застосування в різних галузях промисловості, в 

сільському господарстві, медицині, техніці, рекламних банерах, вуличному 

освітленні тощо. Проте, таке повсюдне використання вимагає значного 

споживання електроенергії, що спричиняє додаткові викиди парникових 

газів. Не всі види ламп є екологічно безпечними, деякі з них містять в 

своєму складі шкідливі для здоров’я людини та навколишнього 

середовища речовини. 

Всі сучасні лампи за характеристиками та технологічними 

властивостями поділяються на 4 види: лампи розжарювання, галогенні 

лампи, люмінесцентні лампи, світлодіодні лампи. 

Лампа розжарювання являє собою вакуумовану посудину, всередині 

якої знаходиться тугоплавкий провідник. Через нього пропускається 

електричний струм, від нагрівання провідник розжарюється до високих 

температур і видає видиме світло. В якості провідника використовуються 

спіраль зі сплавів металів на основі вольфраму. Лампа розжарювання може 

бути заповнена різними газами, які роблять світіння спіралі яскравішим. 

Залежно від наповнювача діляться на: вакуумні (без використання 

спеціальних газів); аргонові; криптонові; ксенонові. Перевагою таких ламп 

є низька вартість. Недоліком - високе енергоспоживання (найслабша лампа 

на 220V споживає 40Вт на годину); швидкий вихід з ладу, особливо за 

умови перепад напруги в мережі. 

Галогенна лампа – це модернізована лампа розжарювання, яка 

складається із скляної колби із вольфрамовою спіраллю, наповненою 

інертним газом з домішками йоду й брому. Перевагами є збільшений 

термін експлуатації порівняно з лампою розжарювання та низька вартість. 

До недоліків відносять високе енергоспоживання, сильне нагрівання лампи 

(у закритому просторі, наприклад, в підвісній стелі, вони швидко 

згорають). 

Люмінесцентні - це газорозрядні лампи, в яких електричний розряд в 

парах ртуті створює ультрафіолетове випромінювання, яке в свою чергу 

діє на люмінофори, перетворюючись у видиме світло. Перевагами є 
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економія електроенергії, термін служби може досягати п'яти років. Серед 

основних недоліків вирізняють: 

• висока вартість ламп -  в середньому одна люмінесцентна лампа 

коштує в 10-15 разів дорожче аналогічної їй лампочці розжарювання; 

• можуть бути однією із причин утворення ракових пухлин завдяки 

електромагнітному випромінюванню ртутного спектру; 

• слід особливу увагу приділяти утилізації перегорілих ламп із 

ртутьвмісним складником вузькоспеціалізованими технологіями. Ртуть 

включена в перелік речовин-контамінантів як одна із найбільш 

небезпечних. 

Світлодіодні лампи значно перевершують за всіма своїми 

характеристиками енергозберігаючі лампи. Якщо остання споживає 10Вт 

електроенергії, що рівносильно 50Вт в лампі розжарювання, світлодіодна 

«з'їдає» всього 1Вт. Таким чином, замінивши лампи розжарювання на їх 

світлодіодні аналоги, можна знизити споживання електроенергії в цілих 15 

разів. Перевагою, окрім енергозбереження, є великий термін служби,  

встановлений виробником, - це 30-50 тис. годин. Недолік - висока вартість 

(приблизно, вдвічі вища ціна, ніж за аналогічну енергозберігаючу). 

Світлодіодні лампи, на відміну від люмінесцентних ламп, безпечні як 

для здоров’я людини, так і для навколишнього середовища, вони не 

містять в собі потенційно небезпечних речовин. Проте вони складаються з 

алюмінієвого радіатора, що охолоджує компоненти світлодіодної 

лампочки. А процес видобутку, очищення й обробки алюмінію є дуже 

енергоємним і створює кілька побічних продуктів, таких як сірчана 

кислота. Це створює додаткове навантаження на навколишнє середовище, 

що знижує "екологічну якість" світлодіодних джерел світла. 

Для розв’язання проблеми попередження забруднення довкілля та 

утилізації відходів електричного та електронного обладнання в Україні 

необхідно вирішити такі ключові задачі: 

- організація пунктів прийому та спеціалізованих підприємств із 

поводження з відходами такого типу; 

- грамотне сортування складових лампи освітлення (скло, алюміній, ртуть, 

пластик); 

- застосування технологій демеркуризації (термічна, холодна). 

В ЄС вже розроблена і запроваджена WEEE – 2002/96/ЄС 

«Директива щодо відпрацьованого електричного та електронного 

обладнання», яка покладає відповідальність за утилізацію на його 

виробника. 
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ПОЛНОЦЕННОСТЬ ВОДЫ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ 

Гарбуз Е.А., ст., Косенко Н.А., к.т.н.  

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Вода является важнейшей биологической жидкость, 

обеспечивающей относительное постоянство внутренней среды организма.  

Жесткость воды определяется количеством растворенных в ней солей 

угольной, серной, хлор-водородной, фосфорной, азотной кислот, 

преимущественно кальция и магния. В некоторых случаях жесткость воды 

обусловлена присутствием солей калия, железа (II), марганца (II), 

алюминия. Эти элементы в природных условиях попадают в воду 

вследствие воздействия углекислого газа на карбонатные минералы или в 

результате биохимических процессов, проходящих в увлажненных слоях 

почвы.  

Жесткость - это особые свойства воды, во многом определяющие её 

потребительские качества и потому имеющие важное хозяйственное 

значение. 

Цель данной работы определить жесткость питьевой бутилированной 

воды.  

Основными задачами работы являются: 

1. Подбор источников объекта исследования; 

2. Изучение методики по определению жесткости питьевой воды; 

3. Сравнительный анализ качественного показателя жесткости питьевой 

воды. 

Исследования проводились на питьевой бутилированной, 

водопроводной воде, и воде из колодца г. Харьков.  

Эксперимент проводился в соответствии с требованиями ГОСТ  4151-

72.  Вода  питьевая.  Метод  определения  общей жесткости.  В рамках 

работы было проведено исследование 5 образцов воды питьевой 

расфасованной без газа на показатель общей жесткости: 

1. Вода питьевая очищенная «Утренняя роса»; 

2. Вода минеральная природная столовая «Моршинская»; 

3. Вода минеральная природная столовая «Криштальне джерело»; 

4. Водопроводная вода; 

5. Вода из колодца. 

Определяли жесткость методом комплексометрического титрования в 

лаборатории кафедры безопасность жизнедеятельности и инженерная 

экология. Комплексометрическое титрование основано на свойстве 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТУ) и ее солей давать прочные 

комплексные соединения с катионами кальция и магния. На практике чаще 

всего применяется Трилон Б - кислая двузамещенная натриевая соль 
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этилендиаминтетрауксусной кислоты. Это соединение в слабощелочной 

среде при рН>9 связывает во внутрикомплексные соединения катионы 

кальция и магния. 

Уравнение взаимодействия трилона Б (комплексона III) с ионами 

металлов (Ca
2+

 , Mg
2+

), содержащимися в воде: 

 

 
 

В Украине жесткость воды выражается в миллиграммах-эквивалентах 

на литр (мг-экв/л) (табл.1). 

 

                                                                                      Таблица 1 

Величина общей жесткости 

(ммоль-экв/л) 

Группа воды 

До 1,5 очень мягкая 

1,5...3 мягкая 

3...4,5 средней жесткости 

4,5…6,5 достаточно жесткая  

6,5…11 жесткая 

более 11 очень жесткая 

 

Результаты определения общей жесткости приведены в таблице 2. 

 

                                                                                        Таблица 2 

Наименование 

образцов 

Показатель общей 

жесткости(ммоль-

экв/л) 

Класс жесткости 

Вода «Утренняя 

роса» 

0,5 очень мягкая 

Вода «Моршинская» 1,3 очень мягкая 

Вода «Криштальне 

джерело» 

3,6 средней 

жесткости 

Колодец 7,5 жесткая 

Централизованное 

водоснабжение 

5,5 достаточно 

жесткая 
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ЧИ ЗНАЄЩ ТИ, ЩО ВІД ОСВІТЛЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ МАЙБУТНЄ 

ПЛАНЕТИ? 

Гірний Роман 

Керівники: Мельник З.Є., Войтович І.В. 

Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості 

НУХТ 

 

Із заміною традиційної лампи розжарювання на енергозберігаючу на 

дорогах України стає одним авто  менше і його вихлопи більше не 

отруюють повітря! А якщо кожен із нас замінить хоча б одну таку лампу, 

тоді ми отримаємо такий позитивний ефект, як від вимкнення двигунів 

усіх автомобілів України. 

Понад 20% усієї виробленої в Україні електроенергії витрачається на 

потреби освітлення. Раціональне використання електроенергії - основне 

рішення проблеми її економії і зменшення викидів парникових газів. Це 

дозволить зменшити негативні наслідки парникового ефекту та 

уповільнити процес глобального потепління. Цього можна досягти, 

використовуючи ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ (ЕЕ) ЛАМПИ!  

У всьому розвиненому світі відбувається відмова від традиційних 

ламп розжарювання. І не тільки  відмова, а й законодавча заборона 

застосування цих джерел світла. З 2009 по 2012 р. за такими законами 

традиційні лампи розжарювання  заборонені у Великобританії, Австралії, 

США та Євросоюзі.  

 

Види енергоефективних ламп 

Галогенна лампа 

Люмінесцентна   лампа  

Світлодіодна лампа (LED – Light Emitting Diode )  

 

Світова історія створення світлодіодів 

1962 р. – перший червоний світлодіод. 

Початок 70-х років - зелені та жовті світлодіоди  

До 1990 р. світловий потік світлодіодів – 1 люмен (лм). 

1993 р. – перший синій світлодіод високої яскравості. 

1996 р. - перший білий люмінофорний світлодіод. 

Початок 2000-х р. – перші світлодіоди, які придатні для 

використання в освітленні.  

 

Цікаві факти 

1. Зменшення викидів парникових газів внаслідок заміни однієї 

лампи розжарювання на електроефективну еквівалентно висадці 20 дерев! 

2. До 1968 р. світлодіоди коштували близько 200 доларів за штуку! 
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3. За прогнозом експертів до 2025 року світлодіоди стануть 

найпоширенішими джерелами світла. 

 

Міф 

Невиправдано висока ціна енергоефективних ламп. 

Ціна на КЛЛ та LED лампи у порівнянні з лампою розжарювання 

вище. 

 

Список використаної літератури 

1. Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи: [монографія] 

/З. Готра, В. Корнага, В. Мартіросова, Г. Нікітський, І. Пастух, А. 

Рибалочка, В. Сорокін, В. Щиренко; ред.: В. Сорокін; НАН України, 

Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", НАМН України, Ін-т медицини праці. - Київ :, 2016. - 

334, [1] c. 

2. Юнович А.Э. Світодіоди та їх використання  для освітлення 

3. Кашкаров А.П. Установкт на світодіодах и не тільки. -М.: ДМК 

Пресс, 2012. -218 с. 

4. Шуберт Ф. Світлодіоди /пер. з англ. під ред. Юновича А.Э. -2 вид. 

М.: Физматлит, 2008. -496 с. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ – ЯК ОСНОВА 

ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Довгопола В.А., студентка 4 курсу, Непран І.В. канд. с.-г. наук 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Одним із методів забезпечення збалансованого розвитку суспільства є 

екологічні інновації, які сприяють проведенню екологізації всіх сфер 

людського життя.  

Вирішення екологічних проблем вбачається в переході на інноваційну 

модель розвитку національної економіки, як основного засобу еколого 

безпечної модернізації виробництва та впровадження процесів 

ресурсозбереження. Інноваційна модель виробництва в поєднанні з 

ресурсозбереженням дозволить при тому самому рівні видобутку ресурсів 

(адже процес виробництва неспинний і не може зменшуватися) виробляти 

з них більше продукції, матеріалів, сировини, завдяки безвідходним 

технологіям, вторинній переробці, використанню відходів, тощо. 

Застосування екологічних інновацій буде сприяти зменшенню 

ресурсоємності продукції промислового виробництва та раціональному 

використанню природних ресурсів, що залучені в господарський оборот 

(земельні і водні ресурси, надра тощо) та зменшити викиди шкідливих 

речовин в атмосферне повітря. Основою певного зростання національного 

виробництва в останні роки були і залишаються низькотехнологічні 

сировинно-видобувні та перероблюванні економічні моделі, що 

характеризуються вкрай високими показниками ресурсо- та енерговитрат.  

Екологічна інновація – це результат творчої діяльності, що 

спрямована на розробку, створення та впровадження нововведень у вигляді 

нової продукції, технології, методу, форми організації виробництва, що 

безпосередньо або опосередковано сприяє зниженню екодеструктивного 

впливу виробництва та споживання на навколишнє середовище та 

вирішенню екологічних проблем. Перехід на інноваційно-технологічний 

шлях розвитку в державі має відбуватись на базі визначених пріоритетів з 

метою формування національної інноваційної системи і цілісної структури 

науково-технічного комплексу, здатного стало функціонувати в умовах 

глобалізації.  

Основними напрямками інноваційного розвитку мають бути: 

екологічна реструктуризація та екологічна модернізація виробництва, що 

передбачає зміну галузевої структури за рахунок зниження попиту на 

продукцію екологічно брудних виробництв або шляхом модернізації 

підприємств – споживачів такої продукції; розробка та використання 

природоохоронних технологій, зокрема, більш широкого використання 

технологій утилізації відходів, рекультивація порушених земель; 

запровадження на промислових підприємствах систем екологічного 
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менеджменту, що є сучасним механізмом управління природоохоронною 

діяльністю, функціонування якого сприяє покращенню екологічних 

показників підприємств; формування екологічних вимог до розробки 

нових, запровадження в практику жорсткого екологічного контролю 

існуючих технологій у відповідності до сучасних екологічних нормативів 

та стандартів. 

Ще одним видом екологічних інновацій для аграрної сфери є 

охоплення виробів і послуг, що передбачає мінімальний вплив на довкілля 

впродовж усього життєвого циклу продукту. Запровадження цього виду 

інновацій може потребувати розвитку інфраструктури, зміни звичок, 

відповідного інформування. При цьому може використовуватися еко-

дизайн, екотехнології, технологічні інновації для стійкості, 

дематеріалізації виробів. Прикладами таких екологічних інновацій є 

органічні продукти харчування, органічне насіння сільськогосподарських 

культур, біодобрива, біологічні засоби захисту рослин, екотуризм тощо.  
Таким чином, першочергова роль у створенні сприятливого 

середовища для впровадження екологічних інновацій в 

сільськогосподарське виробництво належить державі, оскільки передбачає 

здійснення таких заходів як вдосконалення законодавчої бази, зокрема 

головного закону щодо органічного сільського господарства, інспекції та 

сертифікації органічної продукції; налагодження системи державного 

контролю за використанням та охороною сільськогосподарських земель; 

надання державної підтримки виробників органічної 

сільськогосподарської продукції; створення ефективної інфраструктури, 

яка включає сертифікаційні установи, асоціації виробників органічної 

продукції та відповідну торгівельну мережу; створення регіональних 

інноваційних центрів; розвиток стратегії інтеграції в існуючі міжнародні 

структури для полегшення доступу на зовнішні ринки органічної 

сільськогосподарської продукції; налагодження інформаційно-

консультаційного забезпечення та компетентних дорадчих 

сільськогосподарських служб; налагодження співпраці між виробниками 

органічної продукції; формування інноваційної та екологічної культури 

суспільства шляхом фінансової підтримки, екологізації освіти тощо. 
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ 

Донцова Ю. М., Пітак І. В., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Україна належить до колу країн із найбільш високими обсягами 

утворення та накопичення відходів. Щорічно в Україні утворюється біля 

мільярда тон відходів виробництва і споживання, з яких не більш 10 % 

використовуються як вторинні матеріальні ресурси, а інші надходять на 

захоронення. 

Тема роботи є актуальною, так як серйозною стала проблема 

побутових відходів.  

Упродовж багатьох років кількість твердих побутових відходів 

зростала: як через ріст населення, так і через зміни способу життя людей, 

які використовують все більше обгорткових і пакувальних матеріалів.  

Вибір методу знешкодження сміття визначається системою збору та 

його складом. Так, при вмісті органічних речовин менше 25 % він 

непридатний для компостування, при низькій теплотворній здатності 

спалювати сміття недоцільно. 

Найбільш рентабельним в даний час є метод компостування. 

Компостування – екзотермічний процес біологічного окислення, в якому 

органічний субстрат піддається аеробній біодеградації змішаною 

популяцією мікроорганізмів в умовах підвищеної температури і вологості. 

В основі біологічної переробки сміття на компост лежить аеробна 

переробка відходів. В результаті діяльності термофільних бактерій 

відбувається підвищення температури всередині відходів до 50–70 °С, що 

створює умови для більш швидкого розкладання органічних речовин та 

відмирання патогенної мікрофлори і яєць гельмінтів. У звичайних, 

природних умовах повна переробка сміття відбувається за 1–1,5 роки. Для 

більш швидкого процесу знешкодження ТПВ необхідно використовувати 

додаткові фактори та нові методи. 

Компост з ТПВ може знайти застосування у зеленому та тепличному 

господарстві як біопаливо. 

Компостуванням отримують цінні для сільського господарства 

органічні добрива і засоби, що поліпшують структуру ґрунту. Компости 

можуть використовуватися для вирощування грибів, в якості основного 

добрива на городах, садових ділянках і т. д. Компостування – економічний 

і рентабельний спосіб отримання енергії з сільськогосподарських відходів. 

Тепло, яке виділяється при компостуванні може пройти вторинну 

переробку для нагріву повітря і води до 50–55 
о
С і опалення парників. 

Час, необхідний для перетворення відходів у повноцінний компост 

залежить від багатьох факторів, таких як температура, вологість, сировина 
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для компостування, спосіб компостування, використання додаткових 

засобів, однак, щоб отримати гігієнічно безпечний компост, процес 

компостування повинен тривати 12–24 місяців. Компост вважається 

готовим, коли в ньому маса стає однорідною, пухкою, а насіння бур’янів 

втратило здатність проростати. 

Компост можна вносити в ґрунт в якості добрив кожні 3–4 роки (якщо 

вміст важких металів в ньому не перевищує норму). Типові норми 

внесення компосту – 5–10 т/га сухої речовини. 

Компостування є способом гігієнічного знищення органічних відходів 

і отримання корисного продукту, внесення якого до ґрунту забезпечує його 

поживними речовинами, мінералізує, знижує засолення, підвищує його 

стабільність і здатність утримувати вологу. 

Компостування дає змогу отримувати за допомогою біологічного 

окиснення стабільні гуміфіковані продукти. Внесення сирих органічних 

відходів до будь-якої екосистеми може створити серйозні проблеми або 

через їх забрудненість (високу потребу в кисні), або через утворення 

проміжних токсичних сполук, або через виділення аміаку. Внесені в 

екосистему гуміфіковані продукти не викликають істотних порушень 

екологічної рівноваги, на відміну від сирих відходів. 
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ЕКОЛОГІЯ ПАПЕРУ 

Дутчак Богдан 

Керівник: Дутчак І.Є. 

КЗЛОР «Бродівський педагогічний коледж 

імені Маркіяна Шашкевича» 

 

Папір використовують скрізь, в усьому світі, і його можна вважати 

одним з найголовніших винаходів людства. 

Папір є екологічно безпечним матеріалом, оскільки  біологічно 

розкладається та піддається утилізації.   

Процес виробництва паперу має негативні наслідки для довкілля. При 

цьому в поверхневі води попадають сульфати, хлориди, органічні сірчисті 

сполуки, в повітря викидаються меркаптани.  

Для виробництва паперу вирубаються ліси, що призводить до 

зменшення кількості рідкісних тварин та рослин, ерозії ґрунту та 

зменшення кількості ґрунтових вод. Затрачається величезна кількість води 

та електроенергії.  

Дві коробки паперу формату А4, що містять 5000 аркушів, 

виготовляють з одного дерева. В середньому українському офісі зі штатом 

40-60 працівників використовується приблизно 1-2 пачки на день, 20-40 

пачок (4-8 коробок) за місяць, а це – 2-4 дерева. В середньому людина 

використовує близько 272 кг паперових продуктів щорічно, а кожна сім'я 

за рік відправляє у сміттєпровід більше 150 кг паперу…  

В усьому світі щоденно виробляється приблизно 650 тис. т паперу, з 

них викидається 500 тис. т, які могли б успішно перероблятися. Способи 

подолання проблеми: 

1.Багаторазове використання паперу.  

2.Обмеження обсягів споживання паперу. 

3.Зменшення полів текстових документів.  

4.Активна просвітницька діяльність.  

5.Утилізація бавовняних відходів та повторне використання картонних 

та паперових виробів.  

Для виробництва 1т утилізованого паперу потрібно в 2-3 рази (65%) 

менше енергії, води - на 60% - 80%, забруднення повітря зменшується на 

75% - 95%, викидів вуглекислого газу - на 1т і допомагає зберегти 

приблизно п’ять гектарів лісу.   

Давайте ставитись до паперу як до речі, яка супроводжувала у 

розвитку наших предків, сьогодні супроводжує нас, а завтра 

супроводжуватиме наших дітей, незважаючи на розвиток новітніх 

технологій! 
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СТАРОВІКОВІ ДЕРЕВА ЛІСОВОГО ФОНДУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ- ЦЕНТРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

Єлісавенко Ю.А. науковий співробітник ДП «Вінницька ЛНДС» 

Мудрак О.В. д.с-г.н. проф. КВНЗ «Академія неперервної освіти» 

 

На сучасному етапі розвитку Україна як держава, яка прагне увійти у 

європейські структури, приділяє значну увагу проблемам охорони 

навколишнього середовища та біорізноманіття. Особливого значення 

набуває природно-заповідна мережа України як основа екологічної мережі 

держави. Територія та об’єкти ПЗФ є основними природними елементами 

екомережі і складають її природні ядра [2]. 

В умовах  Вінниччини вирубуванням лісів для цукрових та спиртних 

заводів в часи їх побудови особливо різко почали скорочуватися природні 

лісові масиви і корінним чином змінився склад лісів. Таким чином, 

більшість корінних лісових насаджень Поділля зникла через відсутність 

науково обгрунтованих систем вирубувань і відновлення. 

Тому проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіття в 

умовах інтенсивного лісокористування, що спричиняє зростання площ 

штучних лісів, які не завжди відповідають корінним типам лісу і не 

зберігають вікову структуру є актуальною для сталого розвитку регіонів 

України. В такій ситуації охорона і збереження біорізноманіття 

старовікових дерев є важливим засобом в досягненні цілей сталого 

розвитку природних ландшафтів. 

Метою роботи було відібрати та оцінити сучасний екологічний стан 

старовікових дерев в межах лісового фонду Вінницької області з метою їх 

включення до структурних елементів регіональної екомережі. 

 Базовою методикою досліджень була прийнята програмно-

методичназаписка УкрНДІЛГА. У роботі використали пояснювальні 

записки до проектів організації розвитку підприємств, таксаційні та 

картографічні матеріали.  

За лісотипологічним районуванням територія Вінницької області 

належить до трьох лісотипологічних областей: південно-східна частина  – 

до області свіжого груду  (2d), а північно-західна  – до вологого груду (3d),  

південна – до області сухого груду (1d) і переважаючими типами лісу є 

свіжі та вологі грабові діброви (Д2ГД, Д3ГД) та судіброви (С2ГД, С3ГД). 

Проаналізувавши таксаційні та картографічні матеріали лісових 

господарств Вінницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства, нами встановлено, що старовірові дерева складають не 

велику кількість у розрізі площ лісів і розташовані вони в лісових ділянках 

на загальній площі 106,1 га. 

Отримані дані систематизовані, проаналізовані та приведені у 

таблицю 1 за середніми показниками. 
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Таблиця 1 

Лісові ділянки в яких зростають старовірові дерева 

Лісове 

господарство 

Площ

а, га 

Вік, 

років 

Висота,

м 

Діаметр, 

см 
Бонітет Повнота 

Запасна 

1 га 
ТЛУ 

Бершадське 16,1 320 25 36 2 0,70 340 Д2ГД 

Вінницьке 24,0 320 27 40 2 0,70 270 Д2ГД 

Гайсинське - - - - - - - - 

Дашівське 20,4 110 25 36 2 0,70  Д2ГД 

Жмеринське 3,5 150 25 36 2 0,70 400 Д2ГД 

Іллінецьке 1,2 120 25 36 2 0,70 250 Д2ГД 

Крижопільське 12,9 200 23 40 2 0,70 250 Д2ГД 

Могилів-

Подільське 
23,5 150 23 36 2 0,70 220 Д2ГД 

Тульчинське 4,5 150 25 36 2 0,70 300 Д2ГД 

Хмільницьке - - - - - - - - 

Чечельницьке - - - - - - - - 

Всього 106,1 190 25 36 2 0,70 290 Д2ГД 

З 11 лісових господарств, старовірові дерева наявні у 8 господарствах. 

Середній вік старовікових дерев в лісовому фонді складає 190 років і 

коливається він від 110 до 320 років. Інші таксаційні показники насаджень, 

в яких зростають старовірові дерева відповідають корінним 

високопродуктивним лісам. Дані дерева зростають в найбільш 

поширеному типі лісу свіжі грабові діброви. 

Найбільш високо продуктивні насадження в яких зростають 

старовірові дерева можна віднести до категорій заповідності під назвою 

лісовий або ботанічний заказник місцевого значення. Це в свою чергу 

покращить категоріальну структуру ПЗФ Вінницької області та збільшить 

його площу на 106,1 га. 

В умовах проектування регіональної екомережі Вінницької області 

збільшення показника заповідності є приорітетним завдання місцевих 

природохоронців. Тому створені нові об’єкти ПЗФ стануть важливими 

осередками збереження біотичного різноманіття природних ландшафтів 

регіону. 

Отже, актуальність даного дослідження викликана необхідністю 

формування невиснажливої екомережі регіонів України з подальшою 

перспективою її інтеграції до Панєвропейської екомережі, що дасть змогу 

впровадити ідею сталого розвитку територій. Тому в даному напрямку 

досліджень необхідно розвивати напрямки комплексних обстежень лісових 

масивів з метою виявлення особливо цінних для збереження  лісів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 

Жалівців С.І. студентка групи ПЕП-41, бакалавр 

Науковий керівник: Мокрий В.І.  доктор технічних наук 

Національний Університет «Львівська Політехніка» 

 

Червоноградський гірничопромисловий район розташований у 

центральній частині Львівсько-Волинського вугільного басейну. Цей 

район вважається основним у басейні, в його межах зосереджено 694,5млн. 

т кам’яного вугілля. На сьогоднішній день тут зосереджено 9 шахт, які 

видобувають щороку 2-3 млн. т вугілля. Шахтами на глибині 450-500 м 

відробляються 2-3 вугільні пласти, середня потужність яких становить 

один метр. Практично все видобуте вугілля направляється на 

Червоноградську центральну збагачувальну фабрику (ЦЗФ) для 

збагачення. Видобування кам’яного вугілля провадиться підняттям рівня 

ґрунтових вод деформаціями товщі відкладів, що залягають над шахтами і 

просіданням земної поверхні, масштаби якого за 40 років становлять 0,5-

3,5 м. Просідання поверхні супроводжується підняттям рівня ґрунтових 

вод, підтопленням угідь, будівель і комунікацій та вторинним 

заболочуванням перезволожених земель. 

 

 
Рис.1. Оглядова карта-схема Червоноградського ГПР 
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Головними причинами прояву процесів підтоплення і заболочення в 

межах району є природні (значна кількість опадів і невисока 

випаровуваність, відносна рівнинність рельєфу регіону, неглибоке 

залягання ґрунтових вод тощо) і техногенні (підземне видобування вугілля, 

просідання поверхні землі над шахтними полями, штучне створення 

безстічних площ та ін.) чинники. 

Гідроекологічну ситуацію в межах ЧГПР оцінено як напружену. 

Найсильніший її прояв зафіксовано у період водопілля та паводків, коли 

площа підтоплення і заболочення сягає 2–3 тис. га. На постійно підтоплені 

території, що займають площу понад 800 га із середнім шаром води 0,5–0,6 

м, припадає 4–5 млн м
3
  водних ресурсів різної якості, які можуть бути 

придатними для рекреаційного, рибальського і мисливського використання 

або переведені до природно-заповідного фонду. Відповідно, це потребує 

додаткових геоекологічних досліджень з метою виявлення тенденції 

розвитку та інтенсивності процесів просідання і підтоплення. 

З метою зменшення площ затоплення і підтоплення необхідно 

відновити або створити нові дренажні системи вздовж залізниць та 

автодоріг, побудувати додаткові канави для відведення вод з низької і 

високої заплави. Нижні частини схилів відвалів варто задернувати й 

посадити тут чагарники. Існуючі осушувальні канали сприяють 

пониженню рівня ґрунтових вод, тому варто підтримувати їх у робочому 

стані, а також не допускати формування відвалів на схилах. 

Терикони шахт та породні відвали збагачувальної фабрики вугільної 

промисловості є новим джерелом мінеральної сировини, утвореним 

унаслідок промислового видобування та збагачення вугілля. Подібні 

об’єкти часто мають незвичний мінеральний склад і можуть слугувати 

потенційним джерелом різноманітних корисних компонентів, зокрема, 

рідкісноземельних і цінних металів, Al2O3, окислів заліза, та як сировина 

для багатьох галузей господарства. Сьогодні їх детально вивчають із 

застосуванням сучасних аналітичних методів і створюють інформаційно-

аналітичну базу даних, які дадуть змогу оцінити промислову цінність та 

розмір впливу териконів на стан довкілля. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ АВТОМОБІЛІВ З 

БЕНЗИНОВИМ ТА ЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНАМИ 

Студент Жидун В.І. 

Науковий керівник: доц., к.т.н. Одноріг З.С.  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

З моменту росту цивілізації, а з нею і зростання технологічного 

прогресу та потреб в територіях, енергії та ресурсах, спричинило  надмірний 

антропогенний вплив на навколишнє середовище. Саме персональний, 

громадський чи спеціальний транспорт як спосіб пересування став 

причиною глобалізації та збільшення можливостей і темпу життя пересічної 

людини до теперішнього значення. Автомобільна галузь складає на даний 

момент 11% ВВП світу.  

Негативний вплив автотранспорту на рослинний і тваринний світ 

починається з банального скорочення недоторканих площ Природи, які 

вирубаються, випалюються і модифікуються під потреби транспортних 

магістралей, закінчуючи міграцією важких металів у ґрунтовому та водному 

середовищі та трофічними ланцюгами. Втрачаються ареали проживання, 

змінюються біоритми та шляхи міграцій живих організмів. Забруднення 

атмосферного повітря вихлопами автомобілів із двигуном внутрішнього 

згорання, які містять вуглеводні, оксиди сірки, азоту та вуглецю, пил 

спричиняє погіршення стану здоров’я населення у великих містах, у 

мегаполісах (Лос-Анджелес, Пекін, Мехіко, Лондон, Ріо-Де-Жанейро і 

десятки інших) – утворюється білий смог.  

На початку ХХІ століття на глобальному та державному рівнях 

суспільство намагається створювати заходи: запобігання  (озеленення 

вулиць та дахів, лісопосадка в міських масивах); обмежувального характеру 

(заборона руху великогабаритного та вантажного транспорту житловими 

районами, збільшення вулиць з одностороннім напрямом руху та 

обмеження в графіку дозволеного руху);  запровадження удосконалених 

транспортних мереж і магістралей пасивно вирішує проблему надмірного 

згорання палива. 

Головним методом контролю на державному рівні стає впровадження 

екологічних стандартів, що регулюють вміст шкідливих речовин у 

вихлопних газах. В Європейському Союзі та Україні, починаючи з 1988 

року діє 6 поколінь «ЄВРО-»стандартів. Останній («ЄВРО-6») вступив в 

силу з кінця 2015 року і вимоги до викиду максимально дозволеної кількості 

оксидів вуглецю та азоту на одиницю шляху зменшились в 2,7 та 2,5 рази 

відповідно. 

Проте найбільш перспективним вектором екологічного розвитку 

автомобільної галузі стає розробка та поширення автотранспорту із 

використанням альтернативних джерел енергії. Електромобіль  
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відрізняється від звичайного авто незначною кількістю деталей. Двигун 

внутрішнього згорання замінений електродвигуном магнітної індукції, а 

бензобак – каскадами із літій-іонних чи нікель-метал-гідридних батарей. 

Такий транспорт має 0% самостійного викиду в атмосферу і на стан 

забруднення повітря впливає джерело, яке цю енергію виробило – станція 

звичайної чи альтернативної енергетики. Також для такого типу автомобілів 

почали використовувати деталі, виготовлені із вторинного пластику, 

кольорових металів і органічних волокон. На теперішній час потенційну 

екологічну небезпеку може становити лише неефективність утилізації чи 

повторного використання батарей, котрі є сильними електролітами. 

Найбільших успіхів в розвитку даної галузі досягли Азіатські та 

Європейські автоконцерни. Такі компанії як Toyota (та її дочірні компанії), 

Mersedes-Benz, Volkswagen, Mitsubishi мають в своїх модельних рядах вже 

декілька серійних та концептуальних електричних транспортних засобів. 

Також не можна не відзначити компанію Tesla, яка з початку свого 

заснування спеціалізувалась на електрокарах.  

Невід’ємною частиною удосконалення і розвитку даної галузі є 

порівняння з автомобілями із двигуном внутрішнього згорання. Оскільки 

принцип живлення, а, відповідно, і наслідки використання енергії для 

забезпечення руху в них є різними, тому для аналізу необхідно 

використовувати непрямі методи. Одним з найдієвіших методів є 

порівняння за допомогою Оцінки Життєвого Циклу (Life Cycle Assessment), 

зокрема комп'ютерної програми SimaPro (Нідерланди). Вона включає в себе 

величезну верифіковану базу даних від найрізноманітніших складників, 

процесів та сценаріїв до не менш великої цифри в 30 тис. найменувань 

продуктів, речовин чи хімічних елементів та їхніх супутніх матеріалів. 

Завдяки програмам на кшталт SimaPro можна спроектувати різні  

сценарії впливу на всі складники навколишнього середовища, як прямим 

методом (для звичайних авто), так і опосередкованим (для електромобілів). 

Для цього необхідно скласти ланцюг розрахунків, який включає такі 

параметри: енергозатратність авто на одиницю шляху, втрати на 

транспортування електроенергії та кількість спаленого палива на станції 

вироблення даного типу енергії. Таким чином визначено, що ефективність 

електромобілів знаходиться в межах 180-250%, і загальний вплив на 

довкілля в перерахунку на одиницю транспорту є нижчим, ніж в авто із 

двигуном внутрішнього згорання.  

Перехід на електромобілі не дає миттєвого результату для забезпечення 

сталого розвитку довкілля, як могло би здаватися. Основною причиною  

залишається домінуюча позиція теплової енергетики на світовому ринку, а, 

отже, відчутний результат можна очікувати в перспективі.   
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РОЗВИТОК ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ХАРКІВЩИНИ 

Зайцев Д.І.,студент 4 курсу, Непран І.В. канд.с.-г. наук 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Сьогодні індустрія туризму є однією з високоприбуткових і найбільш 

динамічних галузей світового господарства. Загальновідомо позитивний 

вплив туризму на економіку регіону, але, далеко не всі регіони нашої країни 

здатні повною мірою використовувати свої туристичні ресурси для залучення 

туристів і оздоровлення регіональної економіки.  

Харківщина, як регіон культурно – розважального, ділового, 

спортивного, навчального, наукового туризму, протягом останніх років 

посідає значне місце на мапі України та залучає туристів, мандри яких 

приурочені саме до певної події. Подорожі, що поєднують у собі традиційний 

відпочинок та участь у найбільш видовищних і цікавих тематичних заходах, 

поступово стають все більш популярними й в Україні. 

Харківська область має значний історико – культурний потенціал. У 

реєстр національно-культурної спадщини включені пам’ятники архітектури, 

археології, історії і монументального мистецтва, загальна кількість яких 

складає 9 561 одиниць, що складає близько 5% від історико-культурного 

потенціалу України. В тому числі 6 826 пам’яток археології, 2 528 пам’яток 

історії, 208 – монументального мистецтва. 

Музейна мережа Харківщини налічує 111 музеїв. Статус національного 

має Національний меморіальний комплекс «Висота І.С. Конєва». 31 музей та 

4 філії перебувають у власності територіальних громад. В 2016 році 

Обласний комунальний заклад «Харківський організаційно-методичний 

центр туризму» зосереджував свою роботу на впровадженні системного 

підходу до органiзацiї та методичної підтримки суб’єктів туристичного ринку 

та інформаційного супроводження туристичних ресурсів Харківської області. 

Діяльність Центру здійснюється за пріоритетними напрямами: інформаційно-

організаційне забезпечення туристичної галузі; розробка пам’яток безпеки 

туристів; покращення якості надання послуг з екскурсійного обслуговування; 

сприяння розвитку пріоритетних видів туризму; організація та проведення 

семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості.

Кількість заходів, які були проведені у 2016 році, перевищує показники 

2015 року на 69 одиниць (або на 44,8%). Протягом 2016 року яскравими 

подіями та заходами на Харківщині, можна назвати: Регіональний фестиваль-

конкурс вокальної музики, присвячений пам’яті народної артистки УРСР 

Оксани Петрусенко; спортивний захід «Велодень - 2016»; фестиваль 

полуниці в м. Ізюм; регіональний фестиваль пісенно-обрядового фольклору 

«Сьогодні Купала, а завтра Івана»; I районний фестиваль майстрів народного 

мистецтва «Шарівський дивокрай»; фестиваль «Родзинка літа»; I районний 

етнографічний фестиваль «Перлини Слобожанщини: Верхній Салтів. 
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Аланські витоки» тощо. В серпні 2016 року був проведений конкурс 

«Туристичний Слобожанський сувенір», підсумком його першого етапу стала 

виставка робіт 31 майстра декоративно-ужиткового мистецтва Харківщини 

«Туристичний Слобожанський сувенір». Також, з метою ознайомлення 

іноземних туристів з туристичним потенціалом Харківщини протягом 2016 

року були проведені тематичні оглядові екскурсії для делегацій з Китаю, 

Японії, Угорщини. При цьому можна відзначити збільшення кількості 

іноземних туристів (зокрема зі Швеції, Ізраїлю, США, Туреччини, Росії, 

Туркменістану, Німеччини, Франції). Відвідувачів переважно цікавить 

інформація про туристичні об’єкти та маршрути в місті та області, 

можливість відвідування національних природних парків, наявні організовані 

екскурсії, календар туристичних подій. 

Водночас, існує ряд проблем, які гальмують подальший розвиток 

туристично-рекреаційну галузь. До них можна віднести: 

- незадовільний стан туристсько-рекреаційної інфраструктури (в тому 

числі доріг, об’єктів харчування, розміщення та інше);

 неналагоджена взаємодія з районами області щодо моніторингу 

інвестиційних проектів районів (міст) Харківської області та інформування з 

актуальних пропозицій від міжнародних донорських організацій;

 відсутність або скорочення штатних одиниць «Головний спеціаліст 

(фахівець) з розвитку туризму», які відповідають за розвиток туризму в 

районах (містах) області;

 недостатня кількість робочих виїздів фахівцями центру в райони для 

надання методичної допомоги, вебінарів, онлайн-конференцій та скап-

консультацій;

 неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу в 

сільській місцевості, повільний розвиток сільського зеленого туризму;

          відсутність туристичного бренду Харківської області;

 недостатня інформація маловідомих і нових туристичних об’єктів 

регіону через засоби масової інформації.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, туризм варто розглядати як 

невід’ємну складову покращення економіки та соціально-культурної сфери, 

дієвий засіб поповнення бюджету, створення нових робочих місць, 

проведення змістовного дозвілля мешканців та гостей Харківської області. 

Розвиток туризму повинен базуватись на умовах державного – приватного 

партнерства, забезпечення раціонального використання, охорони і 

відтворення туристичних ресурсів Харківської області, доступності та 

прозорості інформації про туристичні ресурси і суб’єктів туристичної 

діяльності, покращення якості надання послуг, екскурсійного 

обслуговування, сприяння розвитку пріоритетних видів туризму, організація 

та проведення семінарів, тренінгів та інших заходів.  
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КСЕНОБІОТИКИ – ЗАГРОЗА ЧИ ПОРЯТУНОК 

Збера Вікторія Юріївна, 

Ліповська Тетяна Володимирівна 

Викладач першої категорії Івать Г. С. 

Викладач другої категорії Яворська О. В. 

ДВНЗ “Новороздільський політехнічний коледж” 

 

Потреба в речовинах, які можуть бути використані для відлякування 

шкідливих комах і знищення збудників хворіб, рослин, з'явилася разом із 

зародженням сільського господарства. Вони отримали назву пестициди або 

ксенобіотики. 

Актуальність теми пов’язана з щорічним збільшенням їх використання 

та відповідно накопичення в продуктах харчування, що спричиняє багато 

невиліковних захворювань. Цим хімічним речовинам притаманні певні 

особливості та  характеристики. 

Пестицидні препарати класифікують: 1) за призначенням; 2) за способом 

надходження до організму; 3) за хімічним складом; 4) гігієнічна класифікація. 

Пестициди  виготовляють в різних препаративних формах з відповідним 

маркуванням. На етикетці обов’язково мають бути вказані: назва пестициду, 

фабрична марка, сигнальне слово та сигнальні кольорові смуги. 

Мірою токсичності пестицидних препаратів є доза: порогова, 

сублетальна і летальна. На токсичність  пестициду впливають біотичні та 

абіотичні фактори. До дії ксенобіотиків  деякі організми проявляють природну 

та набуту стійкість.  

Пестициди  циркулюють у навколишньому середовищі.  Речовини з 

високою леткістю і низькою хімічною персистентністю порівняно швидко 

руйнуються і не накопичуються в об’єктах навколишнього середовища. 

Речовини ж достатньо стабільні і ліпофільні особливо швидко накопичуються 

в гідробіонтах та інших об’єктах навколишнього середовища. Вони, 

відповідно, можуть бути в харчових продуктах і  навіть  потрапляти в молоко 

матерів, що є величезною небезпекою для немовлят. Саме тому важливою 

стадією розробки пестицидів є вивчення їх метаболізму в організмі тварин і 

рослин. 

Пестицидні препарати проникають в організм людини трьома шляхами: 

через пошкоджену шкіру, дихальні органи  і  травний тракт. Як результат, 

може розвиватися гостре або хронічне отруєння, а також подразнення шкіри і 

слизових оболонок очей, носа, рота, гортані.  

Результати досліджень показують, що саме вплив пестицидів може бути 

причиною розвитку таких захворювань, як харчова алергія, хвороба 

Паркінсона, неінфекційний кашель, астма та аутизм у дітей. Також 

Національна академія наук України повідомила про те, що рак у людини 

можуть викликати активні інгредієнти 90% усіх фунгіцидів, 60% усіх 
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гербіцидів і 30% всіх інсектицидів. Наявність пестицидів у їжі викликає до 

20000 випадків щорічних ракових захворювань. Агентство охорони 

навколишнього середовища США назвало наявність пестицидів у їжі третьою 

найбільш серйозною екологічною проблемою, що викликає ризик ракових 

захворювань. 

При роботі з пестицидами необхідно користуватись засобами 

індивідуального захисту,  а також дотримуватись  інструкції щодо 

використання даного пестициду. 

Альтернативою хімічним пестицидам можуть виступати : настій трав 

розмарину, чебрецю, гвоздики, м’яти, цибулиння та звичайного попелу, або 

соляна вода.  

Результати дослідження дали змогу оцінити екологічний ризик 

застосування пестицидів для довкілля та здоров’я людини, а також оцінити 

знання та ставлення жителів міста Новий Розділ і прилеглих населених пунктів 

до використання пестицидів та їх шкоди . Аналіз  проведеного  соціологічного 

опитування показав, що 96% респондентів використовують пестициди в 

господарській діяльності, причому тільки 74% цікавилися як правильно це 

робити, а 50% не знали про їх небезпеку для довкілля та здоров’я людей. З 

метою інформування населення щодо пестицидних препаратів респондентам 

пропонувались інформаційні буклети. 

Отже, використання пестицидів має позитивні сторони у галузі 

сільського господарства, оскільки дає змогу збільшити врожайність і 

захистити  її, але попри те, має велику  низку негативних наслідків щодо 

живих організмів і біосфери в цілому, і невідомо як саме воно може вплинути  

на  довкілля за 100-200 років. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ  

ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

Землянська Н.Б. 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Тимчук І.С. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

  

Однією з галузей альтернативної енергетики, яка найбільш 

динамічно розвивається, є сонячна енергетика. Ця галузь дає можливість 

використовувати невичерпне, за мірками людини, джерело колосальної 

енергії – Сонце. Принцип її роботи полягає в тому, що вона перетворює 

енергію, яка випромінюється Сонцем в тепло або електрику.  

Сонячна енергетика є екологічно чистою галуззю, розвиток якої 

стимулюється як економічними факторами (зростання цін на традиційні 

джерела енергії з одночасним зниження вартості обладнання, яке працює 

на відновлюваних джерелах енергії), так і діючими в багатьох країнах 

програмами державної підтримки (наприклад, «зелений тариф»). 

Екологічна чистота і доступність енергії Сонця зумовили її широке 

застосування. 

В Україні існують достатньо сприятливі умови для використання 

сонячної енергії. Річний технічно досяжний енергетичний потенціал 

сонячної енергії в Україні еквівалентний 6 млн. т умовного палива, його 

використання дозволило б замінити біля 5 млрд. м
3
 природного газу. 

Середньорічна кількість сумарної енергії сонячного 

випромінювання, яка надходить щорічно на територію України, 

знаходиться в межах від 1 070 кВт∙год/м
2
 в північній частині України до 

1 400 кВт∙год/м
2
 і вище в АР Крим. 

Фотоенергетичне обладнання може достатньо ефективно 

експлуатуватися на протязі всього року, проте, максимально ефективно 

протягом 7 місяців на рік (з квітня по жовтень). 

Перетворення сонячної енергії в електричну в умовах України слід 

орієнтувати в першу чергу на використання фотоелектричних пристроїв. 

Наявність значних запасів сировини, промислової та науково-технічної 

бази для виготовлення фотоелектричних пристроїв може забезпечити 

сповна не тільки потреби вітчизняних споживачів, але й експортувати 

більше двох третин виробленої продукції. 

У 2017 році в Україні було встановлено вдвічі більше потужностей 

відновлюваної енергетики, ніж у 2016 році. У 2018 році очікується така ж 

закономірність. 

Зараз цей ріст відбувається переважно завдяки великим проектам 

наземних сонячних електростанцій, потужність яких вимірюється 

мегаватами. За рік було побудовано 64 промислових сонячних 

електростанцій (СЕС) сукупною потужністю 211 МВт. 
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Також зростає потужність дахових сонячних станцій у приватних 

будинках, але у значно менших валових обсягах. За 2017 рік малі СЕС 

встановили понад 2 тис сімей, а сукупна потужність таких станцій 

збільшилася з 16,7 МВт до 51 МВт. 

Водночас розбудова середніх за потужністю СЕС та введення інших 

потужностей ВДЕ (відновлюваних джерел енергії) на підприємствах, 

установах та комерційних об'єктах нерухомості йде мляво, незважаючи на 

привабливий “зелений” тариф. 

Основний ріст потужностей відновлюваних джерел енергії 

відбувається завдяки великим СЕС. Йдеться про потужності понад 3 МВт.  

Основні переваги використання сонячної енергії – фотоелементи, які 

застосовуються в сонячних модулях, безшумні, екологічні, безпечні у 

використанні, з довготривалою експлуатацією та прості у встановленні. 

Основні недоліки: 

 велика площа земельної ділянки під встановлення електростанцій;  

 недостатня ефективність у ранковий і вечірній час; 

 зміна потужності електростанції в залежності від погоди; 

 висока вартість компонентів сонячних електростанцій; 

 низька ефективність роботи фотоелектричних елементів під час 

нагрівання. 

Основним недоліком також являється те, що фотоелементи містять 

отруйні речовини, які, в свою чергу, при неправильній утилізації, можуть 

значно забруднити навколишнє середовище. 

Отже, географічне розташування нашої країни сприяє застосуванню 

технологій сонячної енергетики. Розвиток сонячної енергетики в 

довгостроковій перспективі здатне забезпечити вирішення завдань 

часткової або навіть повної енергетичної незалежності. Також вона досить 

безпечна для навколишнього середовища при правильній утилізації 

фотоелементів. 
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НАУКА ПРО СМІТТЯ…, АБО ЩО 

ВАРТО БУЛО Б ЗАПОЗИЧИТИ УКРАЇНІ 

З ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

Іськів О.О. 

 

Дудчак Л.Б. - викладач вищої категорії Львівського коледжу транспортної 

інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту ім.ак.В.Лазаряна, 

Україна - не єдина європейська  держава, перед якою постають проблеми у 

сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). І допоки ми не 

знаємо, що робити з мільярдами тонн сміття, Європа широко використовує 

відходи у найрізноманітніших сферах виробництва, заробляючи на цьому 

солідні гроші. На Заході проблеми з використаною упаковкою та іншими 

твердими побутовими відходами вирішуються на основі законодавства, У 

Німеччині, Франції, Італії, Бельгії, Данії, Австрії, Нідерландах, інших державах 

сортування побутових відходів населенням матеріально стимулюється. 

Світовий досвід пропонує три основі шляхи у сфері поводження з ТПВ, а саме: 

 полігонне поховання  (з метою запобігання шкідливого впливу на 

довкілля); 

 знищення твердих побутових відходів шляхом їх спалювання;очищення 

твердих побутових відходів від шкідливих компонентів та їх утилізація з 

метою добування ресурсоцінних компонентів. 

Найоптимальнішим та найбезпечнішим способом поводження з ТПВ є 

рециклінг (тобто повторна переробка) відсортованого сміття. В Україні 

проблема зі сміттям існує через законодавство, адже закони просто не 

зобов'язують його переробляти. Передбачений лише один спосіб утилізації – 

захоронення. Аби вийти з екологічної катастрофи, Україні потрібні інвестори. 

З метою запобігання подальшому хижацькому забрудненню навколишнього 

середовища,  проблему з ТПВ можна вирішити такими шляхами: 

•· впровадити в Україні обов'язкову систему роздільного збору, сортування 

й сепарації сміття і систему вторинної переробки твердих побутових 

відходів:•· ініціювати розробку пакету законодавчих документів щодо  

безпечного вирішення проблеми сміття в Україні;•· посилити боротьбу зі 

стихійними звалищами та наслідками їх існування; 

•· організувати проведення науково-дослідницьких робіт зі створення 

екологічно чистих технологій переробки та знешкодження промислового й 

побутового сміття; 

•· розпочати загальноукраїнську інформаційно-освітню кампанію для 

роз'яснення необхідності належного збору сміття для його подальшої 

утилізації. 

По тому, як людство ставиться до сміття, можна судити наскільки 

суспільство цивілізоване.  



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

61 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ CRISPR/CAS9 ДЛЯ 

РЕДАГУВАННЯ ГЕНОМІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН  

Ішкільдін В.О., студент 

Долгова Т.А., канд. біол. наук, доцент, науковий керівник 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

В останні п’ять років відбувся суттєвий прорив у направленому 

редагуванні геномів еукаріот при застосуванні CRISPR/Cas технології, що 

виявилася простішою і ефективнішою порівняно зі ZFN і TALEN 

технологіями. CRISPR/Cas – це система адаптивного імунітету прокаріот, 

яка створює у них імунологічну пам'ять на рівні ДНК щодо інфекційних 

агентів, які потрапляли у бактеріальну клітину, з подальшим їх 

знешкодженням. Для роботи цієї системи необхідні напрямна РНК (нРНК), 

комплементарна ділянці генетичної інформації інфекційного агента, і білок 

нуклеаза Cas, що зв’язується з чужорідною ДНК і розрізає її. На теперішній 

час виявлено два класи і шість типів CRISPR/Cas систем, що функціонують 

у прокаріот. Перший клас характеризується мультибілковим ефекторним 

комплексом ферментів (типи I, III, IV), а другий – одним ефекторним білком 

(типи II, V, VI). Саме до другого класу відноситься спрощена CRISPR/Cas9 

технологія, за допомогою якої вдається ефективно редагувати геноми 

еукаріот. На теперішній час, застосовуючи CRISPR/Cas9 технологію, 

проводиться модифікація геномів з метою покращення 

сільськогосподарських рослин і тварин, лікування хвороб людини, 

оптимізації метаболічних шляхів промислових штамів мікроорганізмів. 

Для редагування геному рослини вибирають цільовий ген (або декілька 

генів), який планують модифікувати і створюють до нього нуклеазну 

конструкцію, яка впізнає обрану мішень і робить дволанцюговий розріз 

ДНК у певному місці [1]. За допомогою механізмів репарації дволанцюгових 

розривів ДНК у клітині (негомологічне приєднання та гомологічна 

репарація) відбувається відновлення цілісності ДНК, але виникають 

модифікації (інерції, делеції тощо). Такі модифікації впливають на роботу 

цільового гена. Частіше з можливих варіантів модифікацій використовують 

нокаут (виключення) генів, що є негативними регуляторами висоти рослин 

[2], розміру і маси зерна [3]. Нокаут таких генів призводить до підвищення 

продуктивності сільськогосподарських рослин. Також за допомогою 

CRISPR/Cas9-направленого нокауту генів вдалось підвищити стійкість 

рослин до фітопатогенів: борошнистої роси пшениці [4] і винограду [5,], 

пирикуляріозу рису [6], вірусним хворобам огірка [7] тощо. CRISPR/Cas9 

модифікації (заміни нуклеотидів) надали можливості отримати підвищення 

стійкості різних сільськогосподарських рослин до таких гербіцидів, як 

хлорсульфурону [8], гліфосату[9], а також до посухи [10]. 

Отже, CRISPR/Cas9 технологія стала справжньою революцією в генній 
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інженерії, створюючи великі перспективи як для сільського господарства, 

так і медицини. 
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Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Добротвірська ТЕС є виробником електричної енергії, яка 

транспортується в загальну електричну мережу України, а також теплової 

енергії, яка йде на потреби смт. Добротвір. Виробництво електричної та 

теплової енергії здійснюється за рахунок спалювання енергетичного 

палива - кам’яного вугілля, мазуту і природного газу. 

Основне забруднення атмосферного повітря Добротвірською ТЕС 

здійснюється забруднюючими речовинами, що викидаються з висотних 

димових труб станцій в процесі виробництва електричної та теплової 

енергії.  

Встановили що на території ДТЕС  знаходиться 64 стаціонарних 

джерела викидів забруднюючих речовин, з них 24 – неорганізовані. 

Основними джерелами забруднення атмосфери є основне виробництво –

станційні котли. З допоміжного обладнання значний вклад з забруднення 

вносить три кислотні акумуляторні та ремонтно-будівельний цех 

В результаті діяльності ДТЕС  в атмосферне повітря виділяється 31 

забруднююча речовина. Основними забруднюючими речовинами, що 

викидаються в атмосферу є вуглецю оксид, азоту діоксид, сірки діоксид, 

пил неорганічний, який містить SiO2 у %:70-20 (ш.ц.), пил вугільного 

концентрату.  

Валовий викид забруднюючих речовин складає 53162,7 т/рік. 

Джерелами залпових викидів на Добротвірській ТЕС є 

пневморегулятори тиску природного газу 

Для зменшення викидів забруднюючих речовин  від організованих 

джерел на Добротвірській ТЕС експлуатується пилогазоочисне обладнання 

-  золовловлюючі установки станційних котлів, циклони, 

пилоосаджувальні камери, «Мокрі» золовловлювачі з трубами Вентурі . 

Для зменшення надходження шкідливих речовин в атмосферне 

повітря при роботі котлів, які працюють на ТЕС, необхідно вести 

постійний контроль за режимом горіння котлів. Вчасно проводити чистку, 

профілактичні та попереджувальні ремонти пилогазоочисного обладнання. 

Використовувати вугілля з меншим вмістом сірки та меншою зольністю, 

що дозволить скоротити споживання вугілля і зменшити кількість викидів 

діоксиду сірки і пилу неорганічного з вмістом SiO2 (70-20)% . 

Джерелом технічного водопостачання ДТЕС є  р. Західний Буг. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання – артсвердловини 

Забузького родовища прісних підземних вод. Система технічного 
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водопостачання ДТЕС є зворотною зі ставком-охолоджувачем 

(водосховищем) площею 720 га.  

В структурі циркуляційної (оборотної) системи технічного 

водопостачання найбільші витрати води припадають на конденсатори 

турбін. Крім охолодження пари в конденсаторах турбін технічна вода з 

циркуляційної системи використовується на охолодження допоміжного 

обладнання, поповнення втрат парового циклу та в системі 

гідрозоловидалення. Постачання води в загальний для всіх турбоагрегатів 

станційний водовід здійснюється береговою насосною станцією. Для 

допоміжного обладнання ТЕС та хімводоочистку вода забирається з 

циркуляційної системи насосами технічної води.  

Нагріта циркуляційна вода від конденсаторів турбін та основного 

обладнання, включаючи газо- та оливоохолодники турбоагрегатів, 

повертається в Добротвірське водосховище. 

Від іншого технологічного обладнання ТЕС відведення води 

здійснюється в золові чи шлакові канали системи ГЗВ, для її підживлення 

(тобто вода повторно використовується в локальному водообізі). Система 

гідрозолошлаковидалення є замкнута, сумісна і включає шлакові і золові 

канали, багерні та шламові насосні станції, пульпопроводи, відкритий 

золошлаковідвал та насосну станцію освітленої води. 
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ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 

АТМОСФЕРИ АМІАКОМ В РЕЗУЛЬТАТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПТАХОФАБРИК 

Канда М.І.; д.т.н., проф. Мальований М.С.; к.т.н., доц. Одноріг З.С.  

 Національний університет    «Львівська політехніка», 

 

Будь-які рослини сільськогосподарського призначення виснажують 

ґрунт. При догляді за рослинами важливим пунктом вважається грамотне 

та раціональне підживлення. Недоліками мінеральних добрив, особливо 

азотних форм, є швидке вимивання водою із родючого шару, що 

призводить до забруднення поверхневих і підземних вод, засолення 

ґрунтів, імовірність накопичення в сільгосппродукції, що призводить до 

зниження якості продукції. Як правило, мінеральні добрива містять у 

своєму складі не більше 50% корисних хімічних елементів, решта – баласт. 

Застосування тільки мінеральних добрив в більшості випадків призводить 

до зниження вмісту гумусу в ґрунті й у кращому випадку стабілізує його 

рівень. Органічні добрива компенсують неминучі втрати гумусу, оскільки 

75% від внесеної кількості мінералізується і бере участь у харчуванні 

рослин, а решта – гуміфікується. 

 За умови відповідності доз внесення групи NPK вимогам екологічної 

безпеки, під час застосування органічних добрив достовірно зростає 

продуктивність ґрунту, поліпшуються його агрохімічні властивості, у тому 

числі збільшується мікробіологічна активність, зростає вологопоглинальна 

здатність, буферність та інші показники, що визначають бонітет ґрунту.  

Одне з перших місць серед органічних добрив городники віддають 

курячого посліду, в якому  містяться всі необхідні для ґрунту і живлення 

рослин елементи.. Його застосовують майже для всіх культур, які 

вирощують на ділянках. Проте властивості цього добрива погіршуються 

внаслідок втрати азоту (N) – до 55%, в основному через леткість аміаку NH3. 

Якісною заміною звичайного пташиного добрива буде гранульований 

послід.  

Негативний вплив на навколишнє природне та соціальне середовища 

в зоні діяльності інтенсивного промислового птахівництва потребує 

комплексного дослідження.  До одного з найкрупніших забруднювачів 

довкілля на птахівницьких підприємствах відносяться газоподібні викиди в 

атмосферу. Основним джерелом виділень таких газів, як аміак і 

сірководень у пташниках, є послід та підстилка, з яких ці гази 

утворюються в результаті розкладу органічних речовин. Аміак 

утворюється під впливом мікрофлори з сечової кислоти. Тому потрібно 

надавати перевагу природним сорбентам, адже вони широко 

розповсюджені в Україні та відносно дешеві. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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Представляє науковий інтерес вивчення можливості використання 

клиноптилоліту і палигорськіту в якості адсорбентів емісійного аміаку та 

вологи із курячого посліду.  

Нами проводяться дослідження щодо виготовлення гранульованого 

органічного добрива пролонгованої дії на основі курячого посліду.  У 

нашому випадку, гранульоване органічне добриво – це подрібнений 

курячий послід, змішаний із мінеральними сорбентами, які вбирають 

емісійний аміак та частину вологи, тим самим надаючи утвореній масі 

деякого ефекту злипання. Це сприятиме кращому утворенню гранул на 

етапі гранулювання без застосування речовин із адгезійним ефектом. 

В якості сорбентів використовували клиноптилоліт Сокирницького 

родовища та палигорськіт Черкаського родовища із дисперсним складом 

0,5-1,0 мм.  Проведено серію експериментів щодо встановлення 

оптимального співвідношення природних дисперсних сорбентів та 

курячого посліду. Для встановлення оптимальних умов проведення 

процесу сорбції аміаку необхідно визначити залежність від розміру зерна 

сорбенту, температурних умов, тривалості контакту фаз, типу структури 

мінерального сорбенту, оптимальної пропорції компонентів досліджуваної 

композиції. 

Також здійснене визначення впливу досліджуваної композиції 

добрива на зміну рН і концентрації амонійного азоту в залежності від типу 

ґрунту;  визначення впливу досліджуваної композиції добрива на зміну 

концентрації фосфору, кальцію, калію та мангану в залежності від типу 

ґрунту. На даний час проводяться дослідження щодо визначення статичної 

міцності гранул в залежності від температури сушіння. 

На основі аналізу технологій утилізації курячого посліду планується 

розробити принципову екологічно безпечну технологію переробки 

курячого посліду і обґрунтувати параметри технологічного режиму 

виготовлення органічного гранульованого добрива пролонгованої дії на 

основі курячого посліду та суміші палигорськіту із клиноптилолітом. 
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Сучасними науковцями визнається, що екологізація – це процес 

неухильного і послідовного впровадження систем технологічних, 

господарських, управлінських, юридичних та інших рішень, що дозволяють 

підвищувати ефективність використання природних ресурсів і створювати 

умови збереження якості довкілля. У наш час процес екологізації стає дедалі 

актуальнiшим і визнається як одне з найпріоритетніших питань дослідження 

у галузях освіти, науки, економіки, економічної політики, міжнародних 

відносин тощо. Враховуючи сказане, метою даної роботи є характеристика 

факторів, що сприяють формуванню екологічної свідомості й культури. 

У галузі економіки екологізацію господарських процесів розуміють як 

прагматизацію закономірностей взаємовідносин живих організмів із 

навколишнім середовищем, у якому вони функціонують. Ці закономірності 

людина має пізнати з метою забезпечення необхідних умов для розвитку 

біосфери у царині інтенсивного господарювання [1]. Адже людина своєю 

діяльністю істотно впливає на природне довкілля, на жаль, найчастіше - 

негативно. Десятиріччями ці проблеми породжувалися в Україні 

нераціональним використанням природних ресурсів, що, в свою чергу, було 

зумовлене абсолютною державною формою власності на них, низькою 

мотивацією безпосередніх учасників виробництва, глибокою духовною 

кризою суспільства тощо. У галузі економічної політики екологізація в 

характеризувалася  як комплекс напрямів і взаємопов’язаних механізмів, що 

стимулюватимуть перехід від природо-витратної до природо- зберігаючої 

концепції господарювання [1]. Так,  поєднання податків на забруднення із 

засобами екологічної реклами підсилює результативність як податкової, так і 

товарної  політики й  політики просування товарів.  Інтегровані у загальну 

систему державного регулювання дані напрями економічної політики на 

макроекономічному рівні створюватимуть  умови для формування  

екологічної свідомості.  

     Екологізація свідомості – це довготривалий процес, що має спиратися на 

якісно організовану освіту. Під екологізацією освіти розуміється наразі  

система заходів, спрямованих на забезпечення у навчально-виховному 

процесі всіх рівнів екологічного виховання, починаючи з початкової освіти – 

екологічна грамотність дітей, середньої освіти – екологічні знання молоді, 

вищої освіти – екологічна свідомість молодих фахівців). Отже, екологію 

треба вивчати як окрему фундаментальну дисципліну на всіх рівнях освіти, 
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змінюючи екологонейтральну парадигму навчання на екологозберігаючу. Це 

означає, що у центрі уваги сучасного людства полягатимуть  проблеми 

взаємодії з навколишнім природним середовищем, що мають вирішуватися з 

позицій раціонального природокористування, вміння бачити екологічні 

наслідки й запобігати їх появі. За таких умов набуті екологічні знання 

становитимуть основу формування екологічної культури, індикатором якої є 

існуюча  поведінка людей відносно природи.  

     Екологічна культура передбачає, що сформовані цінності, норми 

поведінки мають втілюватися у конкретних правилах поведінки держави, 

господарюючих суб’єктів, населення, забезпечувати спільну екологічну 

відповідальність за  прийняті рішення. Це стосується перед  усім відмови від 

надмірного споживання, нав’язаного людству транснаціональними  

компаніями, які, з одного боку, ініціюють рух за економне використання 

природних ресурсів, а, з іншого боку, транслюють марнотратний спосіб 

життя й підтримують знищувачів природи під гаслом її захисту [1; 2, с.58].   

Отже, подолання  визнаної світовим суспільством екологічної кризи має  

відбутися не лише в процесі зниження техногенного навантаження на при-

роду за умов створення екологозберігаючих моделей економіки (наприклад, 

зеленої економіки, економіки сталого розвитку), але й в ході свідомої  

відмови від стимульованої ринком і рекламою споживацької доктрини 

суспільства, яка пропонує  надспоживання матеріальних благ як кінцеву 

духовну цінність, зміст і мету існування. Відроджені норми морального 

ставлення до природи, що стануть внутрішньою потребою, отримають 

реальне втілення в практичній діяльності людей, отже  складуть основу 

вирішення національних і світових екологічних проблем [2, с.60].  

   Узагальнюючи вищевикладене, слід відзначити, що екологічна культура є 

інтегральним результатом здійснення багатьох процесів в сферах освіти, 

економіки, політики, управління тощо, коли формуються такі її складові, як:  

політична культура, що дозволяє забезпечувати екологічну рівновагу між 

господарською діяльністю людей і станом природи; естетична культура, що  

пов’язана зі створенням  умов для емоційного сприйняття гармонії в природі; 

моральна культура, яка одухотворяє ставлення особистості до природи, що у 

сукупності  сприяє збереженню і розвитку системи «суспільство - природа» 

[2, с.61]. 
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МОЛЕКУЛЯРНА КУХНЯ – МАЙЖЕ АЛХІМІЯ 

Кобилянська Ольга Володимирівна 

Сташків Н.В., викладач хімії вищої категорії, викладач – методист 

Жарковська О.Р., викладач біології вищої  категорії, старший викладач 

ВСП Технологічний коледж  

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

«Ніхто не зробив так багато для поліпшення умов життя людей, як 

хіміки», — стверджував нобелівський лауреат Гарольд Крото.  

Збереження здоров'я та збільшення тривалості повноцінного життя є 

пріоритетним завданням для кожної людини.  

Еволюційні зміни в харчуванні людини поділяють на якісні та 

кількісні. Якісна еволюція – це споживання якісно нових видів продуктів 

(БАДи, харчові добавки, генетично модифіковані продукти тощо). 

Кількісна еволюція – це зміни в кількості споживання продуктів. Сьогодні 

кількісна і якісна еволюція харчування продовжується.   

Більше знань про хімічні та фізичні властивості продуктів, біологічні 

процеси, реакції є основним постулатом молекулярної кухні, яка стрімко 

розвивається. Використання страв молекулярної кухні не завжди вимагає 

великих фінансових витрат, тому тема нашої роботи є актуальна. 

Їжа через призму науки — це цікаво. Приготування їжі – це досліди в 

хіміко-біологічній лабораторії з використанням фізичних процесів. Серед 

лідерів мистецтва приготування їжі стали молекулярна та органічна кухні. 

Симбіоз цих напрямків є перспективним методом емоційного впливу на 

людей і, можливо, перевищує такі види мистецтва, як живопис, скульптура 

та музика.  

Наприкінці ХІХ століття знаменитий хімік Бертло передбачив, що до 

2000 року людство відмовиться від традиційної їжі і перейде на поживні 

таблетки. Цього не сталося, тому що людині, крім поживних речовин, 

потрібні смак і аромат страви, краса сервірування і приємна бесіда за 

столом.  

Молекулярна кухня не пішла по шляху створення «живильних 

таблеток», окрім їжі для космічних станцій. Можливо, їжа стане 

«цифровою», а страви будуть «скачувати» з інтернету і «роздруковувати» 

на спеціальних «принтерах». Уже зараз відомі приклади таких страв: 

штучна котлета, надрукована їжа, мухи зі смаком смаженої картоплі, 

вегетаріанська курка, заміна яйцям, хліб довгого зберігання, вино і 

нанотехнології, їстівна упаковка, печиво з водоростей.  

Вивчивши теоретичні та практичні аспекти теми «Молекулярна кухня» 

ми зробили наступні висновки: підтверджена гіпотеза що, хімія і кулінарія 

є прикладом злагодженої роботи; поступово нові ідеї, технології і методи 

проникають в кулінарні книги, рецепти адаптуються і використовуються 
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харчовою промисловістю; напевне, наукові технології молекулярної кухні 

знайдуть застосування і в домашніх умовах, наприклад, швидке 

заморожування в рідкому азоті.  

Але з розвитком молекулярної кухні виникають психологічні та етичні 

проблеми. Як подібна кухня впливає на здоров'я невідомо. Відомі лише 

реакції відвідувачів, вони різні: хтось звеличує, інші, навпаки, говорять 

про неї з відразою.  

Національний університет харчових технологій у Києві опублікував 

статтю «Дослідження впливу продуктів харчування на настрій людини та 

специфіка впливу молекулярної кухні на психологічний стан індивіда» 

(Скорченко О.В., Нікітіна І.В.). У цій статі досліджувався вплив 

молекулярної кухні на людську психологію: молекулярна кухня може 

покращувати людський настрій. 

Засновник молекулярної кухні хімік Ерве Тис розвиває нову теорію 

«Note à Note», яка базується на сприйнятті їжі через кольори та хімічні 

властивості речовин. Це допомагає вирішувати проблеми екології: 

транспортування, забруднення ґрунтів, парниковий ефект, збереження 

прісної води. Наприклад, у 2010 році тільки у Франції 2,4 млн т нафти і її 

еквівалентів пішло на приготування їжі; будь-який соус треба редукувати, 

при цьому 80% енергії йде в повітря. Але натомість можна змішати винну 

кислоту, додати фенолів, глюкози і солі. Розвели і підігріли, всього п'ять 

хвилин, і можна їсти.  

У роботі ми подаємо дослідження виконані студентами різних курсів 

коледжу, за допомогою яких вивчали тему «Молекулярна кухня». 

Вивчаючи теми «Жири», «Вуглеводи», «Білки» ми виконували 

дослідницький експеримент «Вміст білків у продуктах харчування». 

Використовуючи біуретову реакцію для певних груп харчових продуктів 

визначали, які продукти харчування найбагатші на білки. Кількісну 

складову ми не виводили, а візуально за інтенсивністю забарвлення 

результату біуретової реакції розташовували зразки з продуктами 

харчування в порядку збільшення. Отже, на молекулярному рівні ми 

можемо спрогнозувати корисні та легкозасвоювані продукти харчування: 

риба моська, кисло-молочний сир, гречана крупа. 

Студенти IV курсу допомогли підтвердити нам сприйняття їжі на 

молекулярному рівні за допомогою органів відчуття. Визначальним 

фактором у сприйнятті смакових якостей їжі є запах, тобто хімічна, 

молекулярна складова. 

Перед тим, як задати студентам питання про молекулярну кухню ми 

зробили аналіз харчування студентів: структура харчування студентів 

гуртожитку коледжу та харчування і здоров’я студентської молоді.  

Висновок: молекулярна кухня покликана покращити якість нашого 

життя.  
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АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Коваленко Д.О., студентка 

Науковий керівник Волощенко В.В., доцент  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Урбанізаційні процеси призвели до того, що на цей час у містах 

проживає більше половини населення Землі. Для більшості країн 

Євросоюзу цей показник складає близько 70 %, в Україні на 1 січня 2016 р.  

–  68,9 %. Сучасне місто з розвиненою інженерно-технічною та соціально-

економічною інфраструктурою стає одним з головних джерел деградації 

довкілля. Міста дають 80 % усіх викидів в атмосферу і 3/4 глобального 

обсягу забруднень. Вони щорічно утворюють до 3 млрд. т твердих 

відходів, забруднення від потужних міських агломерацій розповсюд-

жується на відстань до 50 км від них. Міста змінюють природне 

середовище, формуючи антропогенний ландшафт на великих територіях. 

Відомо, що основними джерелами забруднення міського середовища є 

промислові підприємства і транспорт. Однак в останні 10-15 років дуже 

гостро постала проблема нагромадження побутових відходів, їх 

розміщення і утилізації. Традиційний підхід до вирішення проблеми 

утилізації відходів орієнтується на зменшення небезпечного впливу на 

довкілля через ізоляцію звалищ від ґрунтових вод, очищення викидів 

сміттєспалювальних заводів, перекриття полігонів для вилучення 

звалищних газів та ін. Однак не усі ці технології можна вважати 

екологічно чистими 

Утилізація відходів успішно здійснюється у країнах з високими 

екологічними стандартами і достатньою економічною базою. У найбільш 

розвинених країнах Європейського Союзу система поводження з 

відходами відпрацьовується вже більше 40 років. Програми з утилізації 

побутових відходів базуються на ієрархії комплексного управління 

відходами, яку закладено у рамочну Директиву ЄС № 1993/13, відповідно 

до якої необхідно насамперед запобігати утворенню відходів або 

використовувати їх  повторно; якщо це неможливо, то необхідний їх 

рециклинг, далі рекуперація. Лише якщо усі ці дії неефективні, то тільки 

тоді стає питання про захоронення. Такий підхід дозволив ЄС достатньо 

швидко реструктурувати систему управління відходами. 

Досвід Швеції свідчить, що в країні 98,6 % відходів потрапляє на 

переробку і виробництво електроенергії. На цей час у цій країні 

функціонує 31 завод з переробки відходів у теплову і електроенергію і 57 

підприємств з рециклінгу. Якщо у середному по Євросоюзу 34 % відходів 

утилізується шляхом захоронення, то у Швеції цей показник складає 

всього 7 %.   
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У Швеції  93 % усіх відходів переробляється: скло, пластик і папір - на 

підприємствах із замкненим технологічним циклом, суттєва частина сміття 

спалюється, із отриманої енергії виробляється біопаливо, електроенергія і 

тепло. Зокрема, Стокгольм забезпечується на 45 % теплом і електро-

енергією за рахунок спалювання сміття. 

Отже, використання відходів як сировини дозволяє вирішити проблему 

забруднення довкілля і одночасно забезпечити великі міста енергією. 

Більш повно вирішити цю проблему можна за рахунок розвитку 

альтернативної енергетики. І прикладом цього може слугувати Китай, де 

інвестуються значні кошти у розвиток, зокрема, геліоенергетики. Значна 

частина домів у містах Китаю обладнання сонячними батареями і 

сонячними колекторами для підігріву води. Згідно планів, до 2020 року 

доля альтернативних джерел енергії в КНР складатиме не менше 6 % від 

потужності традиційних електростанцій. На цей час цей показник складає 

близько 1,5 %. Загальний обсяг інвестицій має перевищити 460 млрд. 

доларів. 

У США утилізується близько 40 % побутових відходів, у РФ 

переробляється близько 10 %. У нашій країні ТБО практично не 

переробляються. 

Ще однією з нагальних проблем, що потребуються вирішення в 

Україні, це автомобільне навантаження у великих містах, що спричиняє 

значне забруднення повітряного середовища, причому щороку кількість 

автомобілів зростає. В Європі є досвід вирішення цієї проблеми за 

допомогою економічних важелів. Наприклад, у Лондоні встановлено 

платний в’їзд у центральну частину міста у робочі дні  і значні штрафи за 

порушення цього правила. В Амстердамі встановлено високу платню за 

паркування в центрі, натомість надаються бонуси за паркування на 

периферії – низька вартість паркування плюс талони на проїзд міським 

транспортом. У багатьох європейських столицях облаштовані велосипедні 

доріжки, практикуються звільнення від сплати зборів «зелених» 

автомобілів, електромобілів та гібридів. 

На наш погляд, для вирішення головних екологічних проблем 

урбанізованого середовища в Україні необхідно розробляти й реалі-

зовувати державні й регіональні програми з охорони довкілля. Однак 

суттєву роль повинні відігравати громадські екологічні організації, широке 

залучення молоді у вирішення екологічних проблем, інформування і 

тренінги населення з питань збереження довкілля і важливості цього для 

кожної особистості. Саме просвітницька діяльність, незалежні організації з 

екологічного моніторингу і громадський екологічний контроль, з 

урахуванням досвіду провідних країн світу здатні суттєво зрушити 

вирішення нагальних екологічних проблем великих міст. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ХІМІЧНОЇ 

ДЕСОРБЦІЇ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ  ІОНІВ НІКЕЛЮ(ІІ) З БЕНТОНІТОВИХ 

ГЛИН 

Коваль Н.О., Кащей В.А.,  здобувачі вищої освіти ступеня магістр 

Науковий керівник: Сакалова Г.В., доктор технічних наук, доцент 

Вінницький державний педагогічний університет  

імені Михайла Коцюбинського 

 

Застосування природних мінеральних сорбентів, зокрема 

бентонітових глин, у процесах очищення стічних вод обгрунтовано в 

багатьох сучасних наукових працях. Тоді як питання накопичення 

сорбентів, які використали свій сорбційний потенціал, регенерації або їх 

утилізації залишаються менш вивченими і вимагають створення 

комплексних безвідходних технологій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що 

проблема накопичення відпрацьованих сорбентів частково вирішується 

шляхом відновлення сорбційних властивостей сорбенту для повторного 

використання в очисних технологічних процесах.  

Після насичення адсорбенту поглинутою речовиною проводять його 

десорбцію (регенерацію)[1, 2], тобто витяг адсорбата і відновлення 

працездатності адсорбенту. Процес десорбції вважається однією з 

найважливіших стадій процесу адсорбційного очищення. В першу чергу, він 

має відношення до утилізації відходів адсорбентів після їх використання в 

процесі очищення стоків. Адже важливо не тільки очистити стічні води 

виробничих підприємств і отримати чисту воду, а й домогтися того, щоб 

утилізованих відходів була мінімальна кількість, щоб вони були 

нетоксичними і нешкідливими для навколишнього середовища[2]. 

До основних методів проведення регенерації адсорбентів відносять: 

термічний, хімічний, витиснювальний, екстракційний, комбінований[4]. 

Хімічна регенерація полягає в обробці сорбенту рідкими або 

газоподібними органічними або неорганічними реагентами при температурі 

не вище 110 ° С [1]. В результаті цієї обробки сорбат, як правило, зазнає 

хімічного перетворення і десорбується у вигляді продуктів його взаємодії з 

регенеруючим агентом. Більшість методів хімічної регенерації 

вузькоспеціальні для сорбатів певного типу. 

Для десорбції органічного сорбата часто використовують прийом 

екстракції[2]. Для цієї мети застосовують низькокиплячі, здатні легко 

переганятися з водяною парою органічні розчинники (спирти, ацетон, 

хлороформ, дихлоретан, бензол, бутилацетат) з подальшим розділенням 

відпрацьованого розчинника. Також зазначені вище способи комбінують.  

Хоч методи і різняться, але кінцевою метою переробки 

відпрацьованого сорбенту є перетворення його на нешкідливий продукт, 
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який не завдаватиме шкоди довкіллю і його можна використовувати для 

різних господарських потреб.  

Згідно з цим, було проведено дослідження ефективності  методу 

хімічної десорбції для вилучення іонів нікелю(ІІ) з бентонітових глин. 

Дослідження вмісту іонів нікелю в зразку бентоніту проводили 

методом, заснованим на витяганні з'єднань металу з глини (переведення їх в 

розчин), отриманні комплексу нікелю з диметилгліоксимом (червоно-

коричневого кольору) і вимірюванні оптичної густини розчину. 

Нікель, зв’язаний в комплекс з диметилгліоксимом, попередньо 

відокремлюють екстракцією хлороформом, усуваючи тим самим вплив ряду 

заважаючих елементів. Для вилучення доступних (кислоторозчинних) форм 

нікелю застосовували 1М HCl. Співвідношення між бентонітом і розчином 

1:10, час екстракції 1 година при збовтуванні на магнітній мішалці.  

Концентрації металу у розчині визначали за градуювальним графіком. 

Згідно з розрахунками ступінь вилучення іонів нікелю(ІІ) розчином 1М 

хлоридної кислоти  з глини становить   =31%.  

Очищені бентонітові глини далі можна застосовувати в інших галузях 

господарства як підстилаючі породи для створення протифільтраційних 

екранів; як ефективні добавки у виробництві керамзиту; для приготування 

будівельних сумішей на основі гіпсового в’яжучого; додавання шламу до 

будівельного гіпсу; використання в будівельній кераміці; як добриво та ін. 

Утилізація відпрацьованих глин допомагає зменшити техногенне 

навантаження на навколишнє середовище  та вдосконалити технології 

створення альтернативних матеріалів внаслідок застосування 

високоякісного глинистого матеріалу. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНИХ АНТРОПОГЕННИХ 

ФАКТОРІВ НА СТАН ВОДНОГО БАСЕЙНУ КАЛЬМІУС НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Кокітко А.А., Боднєв А.О. 

Жукова О.Г., доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища  

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

Під впливом антропогенного навантаження поверхневі води 

змінюють свої природні фізико-хімічні властивості, тому екологічна 

оцінка є основною умовою, яка дозволяє оцінити екологічний стан водних 

об’єктів, виявити основні водогосподарські та екологічні проблеми, 

визначати основні напрямки природокористування у басейнах річок та 

обґрунтувати доцільність рекомендацій щодо покращення екологічного 

стану водних об’єктів. В Україні для оцінки та попередження шкідливого 

антропогенного впливу на водні об’єкти розроблений ряд нормативних 

документів, в основі яких лежить порівняння концентрацій речовин-

забруднювачів з нормативними показниками, на основі цих порівнянь 

робиться висновок про екологічний стан водних об’єктів. 

Екологічний стан водних ресурсів тісно пов’язані з економікою та 

розміщенням продуктивних сил, соціальними і побутовими умовами 

життя. Донбас – один з промислових районів країни, де суттєво змінене 

природне середовище викидами забруднюючих речовин в атмосферу та 

водойми. Так, коефіцієнт скидання шкідливих речовин у водойми складає 

24,4 м
3
/Га (в регіоні промислового Придніпров’я – 104,6 м

3
/Га, Західного 

Полісся -2,0 м
3
/Га, Українських Карпат – 9,0 м

3
/Га, Поділля – 2,9 м

3
/Га, 

Київського Придніпров’я – 5,4 м
3
/Га, Лівобережного Придніпров’я – 8,2 

м
3
/Га, Причорномор’я – 17,6 м

3
/Га, Криму – 8,8 м

3
/Га). 

В наших дослідженнях застосовано системно-екологічний підхід 

(передбачає встановлення наукових закономірностей  розвитку 

гідроекосистем у просторі і часі за довгостроковий період) та басейновий 

принцип досліджень. Першочергово було визначено індекс забруднення 

води (ІЗВ), який характеризує рівень забруднення води, кратність 

перевищення ГДК, яка характеризує зміну хімічного складу, коефіцієнт 

самовідновної здатності, який характеризує інтенсивність 

внутрішньоводоймних процесів (див. табл. 1, 2). 
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Таблиця 1- Класи якості природних вод водного басейну Кальміус в 

залежності  від значення ІЗВ (2010-2017 рр.) 

Гідроствор 
Середнє 

значення ІЗВ 

Класи 

якості води 

Ступінь 

забрудненості 

води 

м.Донецьк (3,5 км вище 

міста) 
1,71 III забруднена 

м.Донецьк (2 км вище міста) 1,63 III забруднена 

м. Маріуполь (11 км вище 

міста) 
2,03 III забруднена 

м. Маріуполь (в р-н міста)  3,8 ІV брудна 

 

Таблиця 2 - Ефективність самовідновної здатності (2010-2017 рр.) 

Гідроствор 

Коефіцієнт самовідновної здатності,  

% випадків 

Низький  Середній  Високий  

м. Донецьк (3,5 км вище міста) 16,43 72,44 11,13 

м. Донецьк (2 км вище міста) 18,51 70,44 11,05 

м. Маріуполь (11 км вище 

міста) 
18,9 70,89 10,2 

м. Маріуполь (в р-н міста) 81,47 17,86 0,67 

Аналіз даних таблиці свідчить про те, що найгірші показники 

усередненого екологічного індексу спостерігаються в районі міста 

Маріуполь. Структура просторово–часової ієрархії дає змогу відобразити 

перехід природних гідроекосистем в природно-антропогенні системи в 

умовах техногенного навантаження. Підтвердженням цьому  є значне 

перевищення ГДК в ГЕ, зміни узагальнених нормативних показників ( 

індексу забруднення води – ІЗВ, змін пристосувальних можливостей 

гідробіонтів в наслідок порушення зв’язків між біотичними, абіотичними й 

антропогенними чинниками що підтверджується зниженням здатності до 

самовідновлення. Аналіз кінцевих результатів свідчить, що між 

показниками існує узгодженість щодо змін інженерно–екологічних 

показників та їх параметрів. Такі результати дозволяють зробити висновок 

стосовно достовірності отриманих результатів. 
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POЗВИТОК AЛЬТEPНAТИВНOЇ EНEPГEТИКИ В УКРАЇНІ 

Кoнєв В.В., студeнт 1 куpсу 

Нaукoвий кepівник: Oвeчкінa O.A., к.e.н. доц. 

Східнoукpaїнський нaціoнaльний унівepситeт імeні Вoлoдимиpa 

Дaля 

 

Сьoгoдні дужe aктуaльнoю тeмoю дoсліджeння є poзвиток 

aльтepнaтивнoї eнepгeтики в Укpaїні. Пoшук тa викopистaння 

aльтepнaтивних джepeл eнepгії спpияють збepeжeнню eкoлoгії тa 

створенню eнepгeтичній нeзaлeжнoсті кpaїни. Eнepгeтичнa нeзaлeжність є 

однією з важливіших умов  зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки, що, в свoю 

чepгу, зaклaдaє oснoву нaціoнaльнoї бeзпeки дepжaви. Метою даної роботи 

є визнaчeння poлі aльтepнaтивнoї eнepгeтики в eнергетичній бeзпeці 

Укpaїни тa пoшук pішeнь, щo спpиятимуть її poзвитку.  Aльтepнaтивнa 

eнepгeтикa – сфepa eнepгeтики, щo зaбeзпeчує   виpoблeння eлeктpичнoї, 

тeплoвoї тa мeхaнічнoї eнepгії  з віднoвлювaльних джepeл eнepгії. Дo тaких 

джepeл віднoсяться: eнepгія сoнячнa, вітpoвa, гeoтepмaльнa, eнepгія хвиль 

тa пpипливів, гідpoeнepгія,  eнepгія біoмaси,  гaзу  з opгaнічних відхoдів, 

гaзу кaнaлізaційнo-oчисних стaнцій, біoгaзів, тa  втopинні  eнepгeтичні  

peсуpси, дo яких нaлeжaть дoмeнний тa кoксівний гaзи, гaз мeтaн дeгaзaції 

вугільних poдoвищ, пepeтвopeння  скиднoгo  eнepгoпoтeнціaлу 

тeхнoлoгічних пpoцeсів [1].  

Слід зазначити, що в Укpaїні є знaчний пoтeнціaл oснoвних видів 

віднoвлювaних джepeл eнepгії, aлe нa дaний чaс вoни стaнoвлять дoсить 

нeзнaчну чaстку в зaгaльнoму eнepгoбaлaнсі дepжaви. Укpaїнa мaє 

дoстaтній дoсвід пpoeктувaння, будівництвa, eксплуaтaції тa 

oбслугoвувaння вітpoeнepгeтичних устaнoвoк тa вітpoвих eлeктpoстaнцій. 

Eфeктивність викopистaння вітpoвих eлeктpoстaнцій стaнoвить 7-10% 

відсотків,  шляхoм ствopeння тa eксплуaтaції вітpoeлeктpичних устaнoвoк 

мoжe стaнoвити 15-20% eлeктpoeнepгії, виpoблeнoї тpaдиційними 

eлeктpoстaнціями. Пoтeнціaл викopистaння сoнячнoї eнepгії в Укpaїні є 

дoстaтньo висoким для шиpoкoгo впpoвaджeння як тeплoeнepгeтичнoгo, 

тaк і фoтoeнepгeтичнoгo oблaднaння. Сepeдньopічнa кількість сумapнoї 

сoнячнoї eнepгії, щo нaдхoдить нa 1 кв. кілoмeтp пoвepхні тepитopії 

Укpaїни, стaнoвить в мeжaх 1070 кВт/рік  на півночі тa 1400 кВт/рік – на 

півдні країни.  

Нaйбільш тeхнoлoгічнo oсвoєним спoсoбoм виpoбництвa 

електроенергії  є використання гідроресурсів. В Укpaїні пoтужність 

гідpoeлeктpoстaнцій стaнoвить лишe 8,8 % гeнepуючих eнepгoджepeл і 

мoжe бути підвищeнa в 2-3 paзи. Вітчизняними мaшинoбудівними 

підпpиємствaми мoжe бути вигoтoвлeнe oблaднaння як для peкoнстpукції 

тa віднoвлeння гідpoeлeктpoстaнцій, тaк і спopуджeння мaлих 
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гідpoeлeктpoстaнцій, через що обсяг дoдaткoвo виpoблeнoї eлeктpoeнepгії  

збільшиться нa 4,8 млpд. кВт/рік. [1]. Укpaїнa мaє знaчний peсуpс 

гeoтepмaльнoї eнepгії, щo стaнoвить 27,3 млн. куб. мeтpів нa дoбу гapячoї 

вoди. Нa сьoгoдні мaйжe пoвністю викopистoвується пoтeнціaл втopинних 

peсуpсів димoвих гaзів тa скиднoгo eнepгeтичнoгo пoтeнціaлу 

тeхнoлoгічних пpoцeсів, щo пpизвoдить дo знaчнoї eкoнoмії тpaдиційних 

видів пaливa, щo пoліпшує eкoлoгічну ситуaцію нaвкoлo відпoвідних 

підприємств.  

Pізкe зpoстaння інтepeсу Укpaїни дo питaння poзвитку 

aльтepнaтивнoї eнepгeтики пepш зa всe пoв'язaнe з пoлітичнoю  тa 

eкoнoмічнoю ситуaцією — бaжaнням мaксимaльнo oбмeжити eнepгeтичну 

зaлeжність від PФ, a тaкoж pухaтися в одному нaпpямку з євpoпeйськими 

пapтнepaми. Дo тoгo ж, унaслідoк бoйoвих дій нa тepитopії Дoнeцькoї тa 

Лугaнськoї oблaстeй і штучнo ствopeнoгo дeфіциту eнepгeтичнoгo вугілля, 

стaбільнa poбoтa oб’єднaнoї eнepгeтичнoї систeми Укpaїни oпинилaся під 

зaгpoзoю [3]. Oснoвнoю пepeпoнoю нa шляху впpoвaджeння пpoeктів з 

aльтepнaтивнoї eнepгeтики є нeдoстaтня чисельність інвeстopів усepeдині 

кpaїни. ЄБPP гoтoвий пoкpивaти дo 70% вapтoсті пpoeктів, щo 

впpoвaджуватимуться, зa умoви сaмoстійнoгo пoкpиття peшти сaмими 

фундaтopaми проектів, aбo іншими джepeлaми. Дo тoгo ж, сaмe цю чaстину 

кoштів нeoбхіднo вклaсти в пpoeкт в пepшу чepгу. Тим нe мeнш, зa 

інфopмaцією Дepжaвнoгo aгeнтствa з питaнь eнepгoeфeктивнoсті, у 

віднoвлювaну eнepгeтику Укpaїни з пoчaтку 2015 poку був інвeстoвaнo 550 

млн євpo, щo дoзвoлилo ввeсти 567 МВт нoвих пoтужнoстeй «зeлeнoї» 

генерації [1;4]. Зважаючи на викладений матеріал, мoжнa зpoбити 

виснoвoк, щo Укpaїнa мaє знaчний пoтeнціaл для poзвитку aльтepнaтивнoї 

eнepгeтики, aлe для цьoгo нeoбхіднe зaлучeння знaчних інвeстицій 

усepeдині кpaїни. Цьoму спpиятимe підвищeння pівня усвідoмлeння 

гpoмaдянaми Укpaїни вaжливoсті пpoблeм eкoлoгії тa eнepгeтичнoї 

нeзaлeжнoсті і відпoвідaльнoсті зa їх виpішeння. 

 

Література 

1. Дepжaвнe aгeнтствo з eнepгoeфeктивнoсті тa eнepгoзбepeжeння 

Укpaїни [Eлeктpoнний peсуpс]:  [сaйт] - Peжим дoступу: 

http://saee.gov.ua/uk (дaтa звepнeння 26.04.2018).- Нaзвa з eкpaну.  

2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

[Eлeктpoнний peсуpс]: [сaйт] - Peжим дoступу: http://mpe.kmu.gov.ua/ (дaтa 

звepнeння 26.04.2018).- Нaзвa з eкpaну.  

3. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку [Eлeктpoнний 

peсуpс]: [сaйт] - Peжим дoступу: http://www.ebrd.com/work-with-us/project-

finance.html (дaтa звepнeння 26.04.2018).- Нaзвa з eкpaну.  
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЯКОСТІ ОКРЕМИХ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ СПОЖИВАННЯ 

Т. Л. Кордиш, І.М. Барна, доцент кафедри геоекології та методики 

викладання екологічних дисциплін, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені В.Гнатюка 

 

Актуальність дослідження. За даними виноробів кожна третя 

пляшка вина є фальсифікованою. У нас щорічно виробляється 30-32 млн 

декалітрів вин, але країна просто не може виростити необхідний для цього 

урожай винограду. Тому не добросовісні виробники вдаються до 

фальсифікації. Прикладом таких маніпуляцій є перевтілення справжнього 

напою в незрозумілу бурду є вино, виготовлене з сушеного виноградного 

сусла, яким деякі виробники замінюють натуральний природний 

компонент – виноград. По-справжньому перебродити цей концентрат не 

можливо, до складу майбутнього "Вина" додають дріжджі, воду, спирт і 

ароматизатори. Можуть ще додавати цукор і лимонну кислоту, щоб 

досягти певного смакового поєднання. 

Якість вина – це його відповідність нормативним показникам за 

хімічним складом, забарвленням, прозорості, аромату і смаку. Всі ці 

параметри повинні відповідати ГОСТ 52523-2006 «Вина столові і 

виноматеріали», але на практиці не завжди так. Вино – алкогольний напій, 

що має міцність від 9 до 16% (натуральні вина) і від 16 до 22% (кріплені 

вина). Вино виходить завдяки повному або частковому бродінню 

виноградного або будь-якого іншого соку з плодів і ягід. Існує ціла наука, 

яка займається вивченням вин – енологія.  

Єдиного критерію для класифікації вина не існує, оскільки 

класифікація залежатиме від виду плодів і ягід, з яких виготовляється 

напій, від кольору і якості напою, від процентного вмісту спирту і цукру.  

Найбільш просто «розібрати» вина на види, якщо класифікувати їх за 

продуктом, що зазнав бродіння. За цією ознакою вина можна розділити на 

такі види: виноградні, виготовлені тільки з соку винограду; плодові 

вина (для їх приготування використовуються груші, яблука та інші плоди); 

ягідні вина (садові та лісові ягоди, вишні, сливи, персики, абрикоси і т.д.); 

рослинні вина (для їх приготування використовують сік дерев, динь, 

кавунів, пелюстки квітів); родзинкові (виготовлені з сушеного або 

в’яленого винограду). 

У залежності від свого кольору, вина поділяють на три види: червоні, 

білі та рожеві. Білі вина можуть мати різний колір, починаючи від світло-

солом’яного, і закінчуючи бурштиновим. Червоні й рожеві вина мають 

набагато більше відтінків, починаючи від світло-рубінових, і закінчуючи 

темно-гранатовими. Якщо біле вино з часом темніє, то червоне вино, 

навпаки, блідне – фарбувальні речовини, що містяться у вині, випадають в 
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осад. Осад не означає, що вино неякісне, навпаки, це показник 

натуральності продукту. В залежності від якості і термінів витримки вина 

прийнято ділити на такі види: молоді вина, невитримані вина, витримані 

вина, марочні вина, колекційні вина. Найкращими вважаються марочні та 

колекційні вина. Перші виготовляються в одних і тих же виноробних 

районах з одного і того ж винограду, який роками зберігає свій аромат і 

смак. Другі – витримуються роками і десятиліттями. 

Одним з найпростіших методів виявлення підробного вина є 

органолептичний. При оцінці вин виняткову роль відіграє дегустація, 

оскільки тільки з її допомогою можна визначити смак і букет вина. При 

дегустації вина визначають прозорість, колір, смак, букет і типовість вина. 

В ігристих винах замість типовості – мус (розмір і швидкість виділення 

бульбашок діоксиду вуглецю).  

Дегустацію проводять у світлому, рівномірно освітленому, добре 

провітреному, чистому приміщенні при температурі 15-16 ºС. Кращим 

часом для проведення дегустації є 10 ранку. Кількість вин на дегустації не 

повинна перевищувати 15-20, а в окремих випадках 12 найменувань. 

При органолептичному аналізі вин використовують спеціальні 

дегустаційні келихи. Дегустаційні келихи рекомендується наповнювати 

вином обережно, без спінювання, в кількості 50 см
3
. Слід дотримуватися 

певного порядку подачі вин на дегустацію. Сухі вина подають перед 

солодкими; малоекстрактні перед більш екстрактивними; червоні після 

білих; молоді вина перед витриманими і старими. У межах однієї підгрупи 

спочатку дегустують білі, потім рожеві і червоні вина. 

Більшість вин дегустують при температурі, близької до кімнатної. 

Оптимальною для апробування вин вважають температуру: для 

спеціальних натуральних - 12-14 ºС, червоних натуральних – 16-18 ºС, 

спеціальних міцних сухих – 16-18 ºС, десертних і лікерних – 14-16 ºС, 

ігристих сухих – 8-12 ºС, ігристих червоних – 16-18 ºС, ігристих білих і 

рожевих – 8-12 ºС, ароматизованих – 18-20 ºС. 

Органолептичний аналіз починають з визначення прозорості. 

Дегустаційний келих, злегка накопичений, поміщають між джерелами 

світла і газом, але не на одній лінії. Прозорість густозабарвлених вин 

(кагорів, червоних кахетинських вин, рубінових портвейнів) визначають в 

темному приміщенні на світ запаленої свічки. Для характеристики ступеня 

прозорості застосовують словесну шкалу. Згідно цій шкалі прозорість вина 

спадає в наступному порядку: кристалічне (дзеркальне, з блиском) прозоре 

– вино абсолютно прозоре, що виблискує, блискуче, іскристе; прозоре – 

вино прозоре, без блиску; запорошене – вино прозоре, на світлі помітні 

пилоподібні частки; опалесцентне – вміст завислих часток досить високий, 

вино прозоре в такій мірі, що через нього видно лише обриси предметів; 

каламутне – вино непрозоре.  
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LIFE LINE 

Крива О. В.   учениця 9 класу Гавришівської середньої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Гавришівка Вінницького району 

Вінницької області 

Наукові керівники: 

Мудрак О. В., завідувач кафедри екології, природничих та 

математичних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Лужанська А. В., учитель біології та екології Гавришівської 

середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, старший вчитель. 

 

Актуальність проекту 

В зв’язку з стрімким розвитком інноваційних технологій постає 

необхідність їх використання у дослідженні біологічних об’єктів. 

Створений нами прилад «Life Line» допомагає перевірити якість насіння та 

його схожість. Окрім того, через зростання рівня захворюваності серед 

тварин, пристрій дає можливість їх обстежити, не звертаючись до 

ветеринарних клінік. Ефективним є також застосування приладу   «Life 

Line»  в медицині. 

Мета проекту: експериментально визначити в умовах шкільної 

лабораторії вплив спектра світла на живі організми; ознайомити учнів 

школи з застосуванням нових технологій для проведення досліджень та 

використання дешевих напівпровідникових приладів з новими 

функціональними можливостями. 

Завдання проекту: методом експерименту визначити, наскільки ми 

можемо пришвидшити проростання насіння  при використанні 

приладу«Life Line»; порівняти вплив різних частин спектру на живі 

організми; рекомендувати до використання приладу замкнутого 

середовища «Life Line» у сільському господарстві, ветеринарії та 

медицині. 

Об’єкт дослідження: біологічні об’єкти. 

Предмет дослідження: вплив приладу «Life Line» на біологічні 

об’єкти.  

Методи дослідження: дослідження, аналіз, створення програмного 

забезпечення, виготовлення макету, узагальнення, анкетування учнів. 

Практичне значення роботи: за допомогою технології можна 

проводити складні дослідження в агрономії, в присадибному господарстві, 

ветеринарії, медицині;  

Наукова новизна: опрацювавши велику кількість літератури, ні в 

жодному з видань ми не знайшли інформації про роль променевої енергії, 

зокрема світла, в біології живих організмів. 

https://prom.ua/Life-line.html
https://prom.ua/Life-line.html
https://prom.ua/Life-line.html
https://prom.ua/Life-line.html
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Опис досліду. Суть експерименту полягала у тому, щоб створити 

оптимальні умови для пророщування насіння й надшвидкої вигонки 

розсади, маючи джерела світла різного спектру та інтенсивності. Основою 

пристрою «Life Line» є напівсфера із вмонтованими джерелами світла. У 

центр напівсфери по каналу подається аерозольний потік, який зволожує 

зерно і  збагачує киснем зону пророщення. Насіння розміщується в нижній 

частині напівсфери в товщі гігроскопічного матеріалу з живильним 

середовищем, температура й вологість задається згідно теоретичних 

відомостей. Для проведення дослідження використано насіння кавунів, 

огірків, дині, гарбузів, зернових. На початковій стадії пророщення світлові 

стимуляції проводились червоним світлом і періодично підключалось 

ультрафіолетове знезаражуюче, з метою знищення патогенних 

мікроорганізмів. При розкриванні створок насінини додавали світло 

синього спектру. Перші ознаки пророщення насінини кавунів 

спостерігалось вже через 8 годин експерименту. Через 48 годин ми 

спостерігали добре сформовану розсаду з двома сім’ядольними листками й 

розлогою кореневою системою. Найшвидше проростало насіння огірків та 

зернових.  

Результати дослідження: 

Завдяки проведеним дослідженням нами було створено оптимальні 

умови для надшвидкого пророщування насіння і вигонки розсади, маючи 

джерела світла різного спектру і інтенсивності.  

Результати наших досліджень реєструвались в комп’ютері, також з 

комп’ютера можна було змінювати режими, температуру, спектр і 

інтенсивність світла, що дало нам можливість впливати на 

результативність досліду.  

Прилад замкненого середовища «Life Line», який використовувався в 

проведенні експерименту, допомагає визначити якість насіннєвого 

матеріалу.  

Світлова стимуляція разом з вологими потоками повітря і чистим 

середовищем скоротили в три рази швидкість пророщення зерна ніж на 

побутових та промислових пророщувачах. 

Світлові спектри сучасних світлодіодів діють однаково як на 

рослини так і на живу тканину тіла, червоні промені проникають на певну 

глибину і стимулюють розвиток рослин чи загоєння ран, ультрафіолетове 

проміння в обох випадках згубно діє на патогенні мікроорганізми та 

грибки. 

На основі проведених дослідів і зроблених висновків ми провели 

просвітницьку роботу серед школярів та дорослих про вплив  приладу 

замкнутого середовища на живі організми, та рекомендували його до 

використання у сільському господарстві для перевірки якості насіннєвого 

матеріалу, у ветеринарії, в медицині для знезараження ран.  

https://prom.ua/Life-line.html
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО АЭРОИННОГО СОСТАВА 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Чаленко В.А., Кругляк А.В., Левашова Ю.С., к.т.н. 

Харьковский национальный университет строительства и 

архитектуры 

 

На сегодня значительно возросло количество рабочих мест, 

оборудованных электронно-вычислительными машинами, 

видеодисплейними терминалами, офисной техникой. При использовании 

данного оборудования операторы и обслуживающий персонал 

подвергаются воздействию целого ряда опасных и вредных 

производственных факторов, одним из которых является повышенная или 

пониженная ионизация воздуха в рабочем пространстве помещения. 

В естественных условиях образования аэроионов происходит за счет 

процесса ионизации кислорода и газов, входящих в состав воздуха, под 

действием естественного ионизирующего излучения. Однако, в настоящее 

время в своей повседневной деятельности большинство жителей городов и 

мегаполисов проводят до 90% своего времени в закрытом помещении 

(офис, производство, квартира, транспорт, развлекательные и торговые 

центры), то есть в искусственной среде обитания. При этом воздух в 

замкнутой среде помещений, особенно в условиях нарушенного 

экологического баланса, присущего крупным урбанизированным городам, 

отличается высоким уровнем загрязнения, в частности, запыленности, и 

недостаточным количеством кислорода. Кроме этого, при обработке и 

меблировке производственных и офисных помещений достаточно часто 

используются синтетические материалы, способные накапливать 

электрический заряд, а также выделять различные вещества в процессе 

своей эксплуатации. Как в офисных, так в производственных помещениях, 

как правило, располагается электрическое оборудование, экраны 

телевизоров, мониторов компьютеров, разная оргтехника. Наконец, сам 

человек является источником только положительных ионов. Все это 

вызывает аэроионный дисбаланс, или большое превышение ионов 

положительной полярности.  

Несоответствие ионного режима нормативным требованиям в 

воздухе может вызывать:  

˗ различные заболевания дыхательных путей; 

˗ центральной и периферической нервной и эндокринной системы;  

˗ снижение способности к восстановлению сил и устойчивости к 

инфекциям и аллергии;  

˗ ослабление защитных сил организма; 
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˗ сопротивляемости стрессам, повышенной утомляемости, вялости, 

снижению скорости зрительных и слуховых реакций, снижению внимания 

и работоспособности. 

Получение аэроионов в аэроионизаторе может быть осуществлено 

различными способами. В зависимости от физического процесса, 

используемого для получения аэроионов, аэроионизаторы можно 

классифицировать следующим образом: термоэлектронные (плазменные) 

радиоизотопные; фотоэлектрические (ультрафиолетовые) 

гидродинамические электрические (высоковольтные, коронные) и 

комбинированные. 

Экспериментальные исследования проводились при использовании 

детектора воздуха KT-401/P мини ионный тестер и ионизатора воздуха 

Airnasa KJF03 в два этапа: на первом этапе проводились замеры без 

ионизатора воздуха, на втором этапе - с ионизатором на разных 

расстояниях от него. 

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований 

Исследуемые 

помещения 

Концентрация 

легких отрицательных 

ионов в воздухе 

помещений (без 

ионизатора) ион /см3 

Концентрация 

легких отрицательных 

ионов в воздухе 

помещений (с  

ионизатором) ион /см3 

Компьютерный 

класс вычислительного 

центра 

30 354 

Аудитории без 

компьютеров 

100 500 

Компьюторный 

читальный зал 

50 398 

 

Создание и поддержание надлежащего аэроионного режима в 

помещениях с компьютеризированными рабочими местами является 

важной задачей, поскольку способствует сохранению здоровья и 

работоспособности человека. Проведенные экспериментальные 

исследования показали несоответствие ионного режима нормативным 

требованиям в воздухе. Поэтому для нормализации ионного состава 

воздуха рекомендуем применять в учебных аудиториях ионизаторы, 

которые увеличат концентрацию легких отрицательных аэроионов. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МЕТОДІВ УТИЛІЗАЦІЇ 

ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ 

Минько О.В 

науковий керівник к.т.н. Джигирей І.М 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського", Лімерикський університет (Ірландія) 

 

Птахівництво — одна із найбільш розвинених та прогресивних 

галузей сільськогосподарського виробництва в Україні. Постійний 

розвиток галузі птахівництва в Україні призводить до збільшення кількості 

птахофабрик, які в свою чергу крім основної продукції отримують ще й 

побічну – пташиний послід. Утилізація цього виду продукції є досить 

актуальною, оскільки у разі несвоєчасної або неякісної її переробки 

виникає загроза для навколишнього середовища [1]. У зв’язку з 

вищезазначеним постає актуальна задача з утилізації пташиного посліду. 

Розглянуто дві технології – спалювання у печі киплячого шару і 

газифікація у висхідному потоці.  

Склад та фізико-хімічні властивості пташиного посліду значно 

варіюються у залежності від підприємства, що ускладнює оцінювання 

життєвого циклу процесів з його утилізації. Інвентаризацію життєвого 

циклу проведено на основі опублікованих даних отриманих 

дослідницькою групою Carboleia [2, 3, 4]. Усі матеріальні та енергетичні 

потоки приведено до функціональної одиниці – 1 кг спалюваного 

пташиного посліду.  

Межі системи (англ. system boundary) охоплюють матеріальні та 

енергетичні потоки пов’язані безпосередньо з розглядуваними процесами, 

викиди, утилізацію відходів і використання отримуваної теплоти. 

Логістичні витрати не враховано, так як обидва розглядуваних процеси 

відбуваються безпосередньо на фермах. 

Процеси: 

1. Спалювання пташиного посліду в печі киплячого шару 

потужністю 200 кВт, що застосовується компанією Biomass Heating 

Solutions Ltd., Ireland [2]. Серед переваг цієї технології слід зазначити 

придатність до впровадження на невеликих фермах (до 30 тис. птахів), що 

значно знижує витрати на доставку палива і втрати теплоти. Одиничні 

процеси (англ. unit processes) цієї продукційної системи спалювання 

зображено на рис. 1.  

2. Автотермічна газифікація у висхідному потоці. Розглянуто 

локальну установку продуктивністю в 40 кг на годину. Серед переваг цієї 

технології слід зазначити менший викид CO2 та забруднювачів у 

викидному газі, корисний побічний продукт – біовугілля, яке можна 

використовувати у якості палива або добрива, серед недоліків – вища ціна 
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обладнання і менший рівень рекуперації енергії. Одиничні процеси цієї 

продукційної системи зображено на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Процес спалювання пташиного посліду 

 
Рисунок 2 – Процес газифікації пташиного посліду 

 

Отримані дані є базисом для подальшого оцінювання впливу 

життєвого циклу вказаних продукційних систем з метою прийняття 

екоефективних рішень у контексі впровадження концепції сталого 

виробництва. 

 

1. Рибакова О. Облікові аспекти оприбуткування і використання 

пташиного. Агросвіт. 2015. 19. 72–77. 

2. Utilisation of poultry litter as an energy feedstock. D. Lynch, A. Henihan, B. 

Bowen. Biomass & Bioenergy. 2013. 197–204. 

3. Behavior of Heavy Metals during Fluidized Bed Combustion of Poultry 

Litter. D. Lynch, F. Low, A. Henihan et al. Energy & Fuels. 2014. 28. 5158–

5166. 

4. Updraft gasification of poultry litter at farm-scale – A case study. N. C. 

Taupe, D. Lynch, R. Wnetrzak et al. Waste Treatment. 2016. 50. 324–333. 
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ОЦІНКА СТАНУ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ОБМЕЖЕНОГО КОРИСТУВАННЯ 

КНУБА 

Москаленко Р.В., Кузовчикова В.А., студентки I курсу КНУБА 

Ткаченко Т.М, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

Озеленені території і зелені насадження в міському середовищі 

виконують різні функцій, в тому числі екологічні, соціальні, економічні, 

містобудівні, історико-культурні та ін. Кількість і якість зелених 

насаджень — визнаний міжнародний індикатор відповідності міст 

принципам стійкого розвитку, тому  це неабияк важливо для громадян.  

Зелені зони здатні великою мірою впливати на мікроклімат: 

поглинають вуглець і виділяють кисень, знижують температуру в спекотну 

погоду, знижують рівень міського шуму, запиленість і загазованість 

повітря, захищають від вітрів. Такі території не рідко бувають місцем 

проживання для тварин. 

Метою нашої роботи, був моніторинг зелених насаджень на території 

КНУБА. Завдання полягало в оцінці стану зеленої зони, виявлення 

характерних хвороб та визначення найбільш стійких порід.  

У роботі був використаний фенологічний метод дослідження. На 

території були виявлені такі види дерев: береза, каштан, акація, верба, 

клен, липа, ялина; плодово-ягідних дерев: вишня, яблуня; кущів: бузка, 

форзиція; газон зі змішаними видами трави. 

Загальна оцінка зелених насаджень за п’яти бальною шкалою 

Ніколаєвським (Ніколаєвський, 2008) є добра. Вони відповідають своїй 

видовій характеристиці але мають незначні відхилення  у розвитку або 

пошкодження окремих частин. Сухостоїв  на площі університету дуже 

мало, рідко трапляються дерева  асиметричні  та з сильно нахиленим 

стовбуром. Кущі можна віднести до 1категорії стану. Рослини 

нормального розвитку, зовні здорові, густо облиствленні, з характерним 

для даного виду забарвленням, розмірами листків, без ознак захворювань, 

механічних ушкоджень стовбурців і всихання гілок. Газон рівномірний, з 

вираженим зеленим кольором. Проте деякі дерева були уражені 

хворобами: коккомікоз, іржа, парша, дірчаста плямистість – плодово-ягідні 

; шютте, некроз кори - ялина; гриб - трутовик, бактеріальна водянка, 

борошниста роса- береза; некроз кори, червоно - коричнева плямистість, 

борошниста роса - каштан.  Виявлено, що омела, вражає найбільшу 

кількість дерев: береза, клен, акація.  Це відбувається через поширення  

насіння, птахами та їхньому рідкому розсадженні. Найбільш уражені 
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дерева, що  добре освітлені і сильно прогріті сонцем. На картосхемі 

показано кількість омел на одному дереві. 

Найменш ураженими хворобами  виявилися дерево берези, липи, 

акації, клену та кущі.  

Отже, проводячи оцінку стану зеленої зона КНУБА, можна зробити 

висновок, що для сприятливого розвитку потрібно  висаджувати більше 

саджанців декоративних дерев та кущів, які є менш ураженими. Головними 

джерелами забруднення території є  підприємства паливно-енергетичного 

комплексу, обробної промисловості та транспорт. Більше 80% всіх викидів 

в атмосферу становлять викиди оксидів Карбону, Сульфуру, Нітрогену, 

вуглеводнів, твердих речовин. Вихлопні гази дають одну третину 

вуглекислого газу, що викидається в повітря і може спричиняти  

утворенню парникового ефекту, який викликає глобальне потепління. При 

високих рівнях забруднення атмосфери повітря відмічається порушення 

феноритмів росту і розвитку рослин і пришвидшуються процеси старіння. 

Всі ці аспекти призводять до захворювань і зниження кількості рослин, 

дерев та інших насаджень у зеленій зоні.  
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ  

І ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ НА ДІЮ АЛЮМІНІЮ 

Палачова Н.Є., аспірант 

Долгова Т.А., канд. біол. наук, доцент, науковий керівник 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Полбу звичайну (Triticum dicoccum Schuebl.) широко культивували 

протягом тисячоліть у багатьох країнах світу. Її, як основну 

сільськогосподарську культуру, в Україні вирощували з давніх часів до 

початку двадцятого сторіччя. Саме у цей період полба звичайна була 

витіснена іншими видами пшениць – T. durum та T.aestivum, які стали 

домінувати у сівозмінах. Нині інтерес до полби звичайної повертається не 

тільки через те, що вона має високий вміст білка в зерні, добрі харчові 

якості каші з крупи, але й високі адаптивні властивості до абіотичних 

чинників навколишнього середовища [1].  

Одним із лімітуючих факторів вирощування сільськогосподарських 

культур в останні часи у світі став алюміній. Алюміній не вважають 

елементом, необхідним для мінерального живлення рослин, хоча він є 

одним із найпоширеніших мінералів, його вміст становить 7 % кількості 

всіх елементів у ґрунті. У нейтральному або слабокислому ґрунтовому 

середовищі алюміній існує у вигляді органо-мінеральних комплексів. У 

міру підкислення ґрунту він переходить у токсичну для рослин форму 

[Аl(Н2О)6]
3+

. Токсична дія алюмінію є одним із головних обмежувальних 

чинників росту рослин на кислих ґрунтах [2-4]. У джерелах літератури 

представлена інформація щодо алюмостійкості основних 

сільськогосподарських культур – пшениці м’якої озимої, пшениці твердої, 

ячменю, вівса, але відсутня інформація щодо стійкості до дії іонів 

алюмінію у T.dicoccum. Цей вид чітко розподіляється на еколого-

географіні групи та є поліморфним [5]. Для зниження небезпечної дії іонів 

алюмінію найбільш раціональним є використання різних зразків з високою 

адаптивністю до небезпечних едафічних факторів. Це дасть змогу 

підібрати такі зразки, які будуть толерантними до дії алюмінію, і на їх 

основі створити сучасні сорти полби звичайної для вирощування на кислих 

ґрунтах та залучити такий матеріал як джерело стійкості у селекцію 

пшениці м’якої.  

Метою роботи було визначення реакції полби звичайної та пшениці 

м’якої на різні концентрації алюмінію за довжиною коренів. 

У досліді використовували полбу звичайну Triticum dicoccum Schuebl. 

(UA0300012) і пшеницю м’яку сорту Писанка. Зерно пророщували три 

доби за температури 20-22
о
С у дистильованій воді, а потім переносили на 

сім діб у такі концентрації розчинів AlCl3+6H2O: 0,5; 1; 10; 100; 5000 мкМ. 

За контроль використовували пророщування зерна у дистильованій воді. У 
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кожен варіант досліду було залучено по 60 зернівок. На сьому добу 

пророщування за різних концентрацій алюмінію вимірювали довжину 

кореня зернівки, що проростає. 

Результати дослідження показали, що 0,5 мкМ розчин алюмінію не 

спричинив статистично значимих змін ростових реакцій залучених у 

дослід видів. Концентрація 1 мкМ алюмінію в обох видів призвела до 

стимуляції росту кореня (явище гормезису). Подальше збільшення 

концентрації алюмінію до 10 мкМ викликало зменшення довжини росту на 

1,24 см тільки у пшениці м’якої, в той час як полба звичайна не проявила 

статистично значимих змін у порівнянні з контрольною групою. Довжина 

кореня полби зменшилась на 0,25 см за концентрації 100 мкМ і на 0,43 см 

за концентрації 5000 мкМ алюмінію у розчині. 

Для подальшого дослідження буде доцільним провести визначення 

індексу довжини коренів полби [6], використовуючи концентрації хлориду 

алюмінію, які надають можливості диференціювати на групи різні зразки 

полби звичайної за алюмостійкістю. 

Отже, результатом досліду стало визначення концентрацій хлориду 

алюмінію, які здатні викликати пригнічення початкових ростових функцій 

у полби звичайної і пшениці м’якої для подальшого дослідження 

алюмостійкості T.dicoccum і залучення генів, що її обумовлюють, у 

селекцію T.aestivum. 
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ЗАПОРІЗЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 Пенцак Г.В. 

Науковий керівник – старший викладач Люта О. В. 

Національний університет «Львівська політехніка 

 

Усього за сто років атомна енергетика пройшла шлях від перших 

лабораторних експериментів і установок (1890–1940 рр.) до будівництва та 

експлуатації великих атомних електростанцій (АЕС) різних типів і 

потужностей (з 1954 р. до теперішнього часу). 

Слід зазначити, що атомна енергетика в даний час є екологічно 

чистіша і дешевша, ніж теплова. У розвинутих країнах вона забезпечує від 

15 до 70 відсотків усієї електроенергії, що виробляється (Франція — 70 

відсотків, США — 17, Швеція — 50, Канада — 15 відсотків). Однак у разі 

аварії атомні станції становлять дуже серйозну небезпеку для людей і 

оточуючого середовища. 

Рішення про  будівництво Запорізької АЕС було прийнято у 1978 р. 

Це найбільша в Європі і в Україні атомна електростанція. З кожним роком, 

починаючи з 1984, внесок Запорізької АЕС в енергетику України зріс з 2% 

до 20,4% (1/5 частини всієї вироблюваної електроенергії в Україні). На 

АЕС передбачено комплекс заходів, які гарантують безпечне та екологічно 

чисте вироблення електроенергії. 

Результати вимірів, що проводяться еколого-хімічною лабораторією 

ВП ЗАЕС та контролюючими організаціями підтверджують, що за часу 

введення безперервної продувки ставка-охолоджувача в Каховське 

водосховище виробнича діяльність АЕС не спричинила суттєвого впливу 

на зміну хімічного складу і якості води прилягаючої акваторії Каховського 

водосховища.  

Характеризуючи якість води Каховського водосховища та динаміку 

змін за 5 років за хімічними показниками необхідно відзначити, що за 

результатами досліджуваних проб Каховського водосховища її стабільний 

хімічний склад зберігається.  

Підвищений вміст у ВО заліза, марганцю, цинку (вище ГДК для 

рибогосподарських водоймищ) пояснюється їх високим вмістом у воді 

Каховського водосховища. При скиданні зворотних вод в Каховське 

водосховище якість води за даними показниками не погіршується.  

Накопичення радіонуклідів у донних відкладеннях у значній мірі 

визначається дисперсністю відкладень і вмістом у них органічних речовин. 

Зростання концентрацій у донних відкладеннях пояснюється 

акумулятивними властивостями мулів. У той же час, слід зазначити, що 

значення активності радіонуклідів у донних відкладеннях водойми-
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охолоджувача і Каховського водосховища корелюють з їх «фоновими» 

значеннями. 

За даними Запорізького регіонального управління водних ресурсів 

концентрація важких металів, не перевищувала норм СанПін 4630-88 для 

господарсько-питного користування.  

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин на ВП ЗАЕС 

є аварійні дизельні генератори та технологічний транспорт. 

Забруднюючими речовинами, що викидаються, є оксид вуглецю, діоксид 

азоту та сірчаний ангідрид. Більше 50% оксиду вуглецю та 40% 

вуглеводнів потрапляє в повітря від транспортних засобів. 

Газові і аерозольні викиди радіоактивних речовин, що надійшли в 

атмосферу через висотну вентиляційну трубу, розсіюються в атмосфері, 

утворюючи так звану хмару викиду. Аерозольні частки випадають із 

хмари, осідають на місцевості і мігрують в елементах прилягаючих до АЕС 

екологічних систем.  

Для збору атмосферних випадінь лабораторією ЗРК 

використовуються кювети з нержавіючої сталі із площею дна 0,25м
2
 . Дно 

кювети застеляється фільтрувальним папером за ДСТ 12026-76. 

Одним з напрямків екологічного моніторингу в ВП ЗАЕС є 

лабораторний контроль стану ґрунтів в районі шламонакопичувачів №1 і 

№2 та місць розміщення відходів на полігоні захоронення не утилізованих 

промислових відходів (ПЗНПО). Поточний хімічний контроль ґрунтів 

проводиться згідно графіку хімічного контролю, за стандартизованими 

методиками виконання вимірювань та області атестації лабораторії. 

Перелік показників складу і властивостей ґрунтів визначається відповідно 

до ГОСТ 17.4.2.01-81 з урахуванням особливостей технології виробництва.  

Результати екологічного моніторингу дають можливість об'єктивно 

оцінити ступінь впливу виробничої діяльності ВП ЗАЕС на стан ґрунтів в 

районі розташування АЕС. Аналіз багаторічних спостережень за хімічним 

складом і властивостями ґрунтового покриву показав, що по рухомим 

формам хімічних елементів, що є найбільш екологічно значимої (так як 

відповідає за швидкість міграції по харчових і ценозних ланцюжках) 

перевищень ГДК не виявлено. Виробнича діяльність ВП ЗАЕС не здійснює 

додаткового хімічного впливу на склад ґрунту території розміщення 

об'єктів АЕС 

Таким чином, за нормальних умов експлуатації ВП ЗАЕС не 

здійснює негативного радіаційного або хімічного впливу на флору, фауну 

та заповідні об’єкти. 
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МОНІТОРИНГ РОБОТИ МІСЬКИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ 

ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТА НОВОВОЛИНСЬКА 

Пігулка С.О. 

Науковий керівник – доцент Попови О.Р. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Підприємство “Нововолинськводоканал”, історія якого налічує 50 

років, забезпечує централізоване водопостачання, водовідведення та 

очистку стічних вод у місті Нововолинську, селищі Жовтневому, 

прилеглих до міста селах Іваничівського району. 

Джерелами водопостачання міста є підземні води сенонського 

водоносного горизонту, до якого пробурено 27 артезіанських свердловин - 

16 на Північному та 11 на Південному водозаборах. В експлуатації 

знаходиться 21 свердловина - 11 на Північному та 10 на Південному 

водозаборах. Водопровідні мережі міста Нововолинська і селища 

Жовтневого об’єднані в єдину мережу загальною довжиною 206,9 км. 

У зв’язку із закриттям частини вугільних підприємств, зокрема шахт 

№№ 2, 4, 6, 7, 8 відбулися певні зміни і в гідрології сенонського 

водоносного горизонту, з якого забирається вода для потреб міста – 

підвищилися статичні та динамічні рівні води в артезіанських 

свердловинах, змінилися деякі якісні показники.  

Проектна потужність водозабірних споруд становить 37,5 

тис.м
3
/добу (в т.ч. Північного – 26,4 тис.м

3
/добу, Південного – 11,1 

тис.м
3
/добу). Технічні характеристики артезіанських свердловин, якісні 

показники води по Північному та Південному водозаборах. 

Довжина каналізаційних мереж підприємства становить 111,5 км., в 

т.ч. по місту Нововолинську – 106,4 км., по селищу Жовтневому – 5,1 км. 

Довжина головних каналізаційних колекторів 42,2 км., вуличних 

каналізаційних мереж – 32,0 км., внутріквартальних – 37,3 км. 

Стічні води  на міські каналізаційні очисні споруди (КОС) подаються 

з допомогою шести каналізаційних насосних станцій (КНС), з яких 5 

належать підприємству “Нововолинськводоканал”, одна – бувшому ВАТ 

“Нотекс” (бавовнопрядильна фабрика). За 2016 рік ліквідовано 385 поривів 

водопровідних мереж у м. Нововолинську та 32 – в селищі Благодатному. 

Через велику зношеність сталевих труб водопровідної мережі міста, 

що складає 79%, утворюються окисли заліза і як результат виніс їх у 

розподільчу мережу, що спричиняє незручність для населення міста та сел. 

Благодатного, тому проводиться як планова, так і позапланова промивка 

водопровідної мережі. 

Для уникнення бактеріологічного забруднення води в процесі 

транспортування до споживачів застосовується її обеззаражування за 

допомогою гіпохлориту натрію. Обеззаражування проводиться також після 
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виконання ремонтних робіт по ліквідації аварійних поривів водопровідних 

мереж. 

Із артезіанських свердловин вода подається до резервуарів чистої 

води (РЧВ), де проходить її хлорування. Зріджений хлор від завода-

виготівника надходить у сталевих балонах Е-55/70 (об’ємом 55 л., маса 

хлору – 70 кг.). Прийнята доза хлорування – 2,5-3,0 мг/л. Середньомісячне 

споживання хлору 0,75-1,0 т. на Північному та 0,35-0,5 т. на Південному 

водозаборах. 

Лабораторний контроль за якісними показниками питної води 

постійно здійснюється хіміко-бактеріологічними лабораторіями як самого 

підприємства, так і санітарно-епідеміологічних служб міста та області. 

За 2016 рік водною лабораторією підприємства всього було відібрано 

1676 проб води на хімічні показники, з них 306 – перед випуском в 

мережу, 46 – з артезіанських свердловин. Питна вода з артезіанських 

свердловин, а також питна вода перед випуском в мережу відповідає 

вимогам нормативних документів. 

На бактеріологічні показники за 2016 рік відібрано 1647 проб води, з 

них 278 – перед надходженням в мережу, 45 – з артезіанських свердловин, 

1324 – з водопровідної мережі. По бактеріологічним показникам питна 

вода відповідає вимогам ДСан ПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною». 

За 2016 рік ліквідовано 385 поривів водопровідних мереж у м. 

Нововолинську та 32 – в селищі Благодатному. 

Через велику зношеність сталевих труб водопровідної мережі міста, 

що складає 79%, утворюються окисли заліза і як результат виніс їх у 

розподільчу мережу, що спричиняє незручність для населення міста та сел. 

Благодатного, тому проводиться як планова, так і позапланова промивка 

водопровідної мережі. 

Хіміко-бактеріологічна лабораторія контролює ступінь забруднення 

стічних вод, що поступають в мережі від промислових підприємств, хід 

технологічного процесу їх очищення, та якісні показники  в місці скидання 

очищених стоків у водний об’єкт – прикордонну річку Західний Буг. 

Технічний стан споруд і обладнання визначаються безпосереднім 

візуальним оглядом і контролем з допомогою приладів в процесі їх роботи, 

а також в результаті аналізу записів, зроблених у черговому (вахтовому) 

журналі. При проведенні технічного обслуговування споруд і обладнання 

прогнозують їх технічний стан на наступний період, виявляють вузли і 

деталі, які потребують заміни при черговому ремонті і складають дефектні 

відомості.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

Гуглич С.І., Попадинець Р.В.  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Гідроенергетика є однією з важливих підгалузей електроенергетики та 

водного господарства. ГЕС виконують різні функції в загальній системі 

енергозабезпечення, але багаторічний досвід використання енергії води 

виявив й недоліки гідроенергетики. 

Використання ГЕС призводить не тільки до позитивних наслідків, але 

й до негативних, які завдають непоправимої шкоди водним екосистемам, 

порушують їх умови, погіршують якість води, зменшують 

біопродуктивність. Наслідки гідротехнічного будівництва на екосистеми 

водних об'єктів поділяються на такі типи: 

• морфометричні – зміна окреслення та протягу берегових ліній, 

перерозподіл глибин, зміна площі-водного дзеркала; 

• гідрофізичні – збільшення та зменшення водності, перерозподіл 

водного стоку у просторі та часі, зміна швидкості течії, зміна водообміну 

та терморежиму; 

• гідрохімічні – зміна загальної мінералізації та іонного вмісту, зміна 

газового (кисневого) режиму, збільшення вмісту органічних та біологічних 

речовин; 

• токсикоекологічні та радіоекологічні – збільшення вмісту важких 

металів, пестицидів, радіонуклідів, збільшення індексів біотестів; 

• гідробіологічні та біопродуктивні – зміна флори та фауни, в тому 

числі зменшення рідкісних, цінних та важливих господарських видів, 

розвиток шкідливих видів, поява цвітіння води, заростання та заболочення 

водоймищ, погіршення умов самоочищення. 

Будівництво гребель та водосховищ створює такі серйозні проблеми: 

- греблі перешкоджають міграції риб, руху транспорту, затримують 

твердий стік та стік біогенів (азоту та фосфору), змінюють береги, 

знижують паводки; 

- створення водосховищ викликає значне переміщення населення, 

вирубку лісів, проведення компенсаційних робіт, безповоротне вилучення 

стоку для наповнення водосховища;  

- відбувається зміна клімату в прибережній смузі (у посушливому 

кліматі спостерігається підвищення вологості, пік дощового періоду 

пересувається з осені на літо тощо); 

- погіршується якість води внаслідок зменшення проточності, 

дефіциту кисню, збільшення азоту та фосфору, появи синьо-зелених 

водоростей, повторного забруднення. 
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У зв'язку з цією проблемою в процесі спорудження водосховищ слід 

враховувати формування та розвиток вищої водної рослинності. Як 

правило, при створенні водосховищ та підвищенні рівня води швидкість 

течії зменшується, спостерігається затоплення значних площ. Дані 

обставини викликають утворення застійних зон на деяких площах під 

поверхнею води, що сприяє надмірному розвитку водоростей, особливо 

синьо-зелених - так званому "цвітінню води". Змінюється смак та колір 

води, оскільки у воду з водоростей потрапляє велика кількість виділень, 

що погіршує кисневий режим, забиваються фільтри водозабірних споруд 

та порушуються нормально збалансовані у водоймі процеси обміну 

речовин й заміна одних видів іншими, більш пристосованими до таких 

менш сприятливих умов. 

На сьогоднішній день гідротехнічне будівництво на річках без 

створення спеціальних споруд призвело до різкого скорочення, а в деяких 

місцях до повної втрати багатьох популяцій прохідних та напівпрохідних 

риб (наприклад, лососевих, сельдієвих та ін.) як у нашій країні, так і за 

кордоном, оскільки спуск молодняка риби через турбіни без 

рибопропускних споруд неможливий або веде до значного травматизму й 

її загибелі. До того ж, потрібно створити або виробити систему заходів, 

спрямованих на якнайповніше відвернення негативних впливів ГЕС на 

навколишнє середовище. Дані заходи повинні бути спрямовані на 

мінімізацію, локалізацію та усунення негативних наслідків. Для прогнозу 

та контролю забруднення водосховищ необхідний облік й аналіз як 

природного біогенного, так й антропогенного навантаження. Знизити 

гостроту екологічних проблем у гідроенергетиці можливо за рахунок 

переобладнання ГЕС на енергонакопичуючі ГЕС (ЕНГЕС) та 

гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС). 

  



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

97 
 

УЩІЛЬНЕННЯ ЗАБУДОВИ ЯК РИЗИК ПОГІРШЕННЯ 

ПРОСТОРОВОГО КОМФОРТУ 

Прінь Ю.Я. магістрантка, Царик Л. П. доктор географічних наук 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

 

У сучасних економічних умовах внаслідок розвитку урбанізаційних 

процесів відбувається збільшення щільності та висотності забудови, що 

призводить до порушення нормативної тривалості інсоляції та природної 

освітленості житлових приміщень, навчальних кімнат тощо. Як відомо, 

сонячне світло має психофізіологічну дію на здоров’я людини, у першу 

чергу дітей, інвалідів та людей похилого віку. Крім того, прямі сонячні 

промені мають бактерицидну властивість, сприяють зменшенню 

захворюваності інфекційними хворобами, у тому числі туберкульозом. 

Окрім суто гігієнічного значення інсоляція є єдиним нормативним 

регулятором щільності забудови міст. 

Збільшення щільності та висотності забудови здійснюється на фоні 

відставання інженерної інфраструктури населених пунктів, зменшення 

уваги (а часто відсутність її) до розвитку об’єктів соціально-культурного, 

спортивного, оздоровчо-рекреаційного обслуговування широких мас 

населення, значного скорочення озеленених територій тощо, ускладнюючи 

дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил із забезпечення 

комфортних умов проживання населення [3]. 

Просторовий комфорт виступає однією із складових сприятливості 

природного середовища життєдіяльності. У місті він досягається за 

рахунок оптимального співвідношення площ між основними 

функціональними зонами. Особлива роль при цьому відводиться зеленій 

зоні [2].  

Скорочення площ зеленої зони міста за рахунок її часткової забудови 

та ущільнення забудови у житлових мікрорайонах призводить до росту 

щільності будівель і концентрації населення і зменшенню просторового 

комфорту пересічного громадянина (його забезпеченості просторовими 

ресурсами). Відтак погіршується психологічний комфорт життєдіяльності, 

а разом з тим і якість життя. 

Ущільнення забудови відбувається здебільшого за рахунок 

зменшення площі зелених насаджень. 

Просторово-функціональний аналіз прибудинкових територій 

новобудов мікрорайону «Сонячний» показав, що 85% їх викладено 

бруківкою і асфальтом, дитячі ігрові майданчики мають обмежене 

функціональне призначення, спортивні майданчики відсутні і майже не 

висаджується дерев і декоративних насаджень. У порівнянні із забудовою 
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1970-х років сучасні забудовники менше відводять площі для зелених 

насаджень. 

В ході дослідження було виявлено розміщення малих архітектурних 

форм на зелених насадженнях, що призводить до їх знищення. В межах 

мікрорайону нараховується близько 10 випадків такого розташування 

мафів. Як бачимо один такий МАФ в середньому займає площу 8-10 м
2
, а 

це в загальному мінус 100 м
2
 зелених насаджень. 

Проблему з незаконними автостоянками на газон у місті Тернополі 

вирішують за рахунок спорудження у дворах будинків екопарковок. У 

межах міста вже споруджено 31 екопарковка в середньому на 15 

автомобілів, загальною площею 2790 м
2
. 

Провівши дослідження екологічних парковок мікрорайону можна 

сказати, що недотримані технологічні умови їх спорудження і експлуатації. 

також можна зазначити, що спорудження такого типу стоянок проводилося 

за рахунок зелених насаджень на прибудинковій території. А також не слід 

використовувати стоянку до того, як сформується щільна дернина – на це 

може піти близько 2-х місяців. Також під час спостережень було 

встановлено що стоянка використовувалася зразу ж після спорудження, 

коли ще не сформувалася щільна дернина. 

Для зменшення величини ризику ущільнення забудови мікрорайону 

в роботі запропоновані оптимізаційні заходи. Загалом вирішення проблеми 

забезпечення просторового комфорту лежить у площині дотримання 

санітарних нормативів планувальних норм архітектурно-планувальними 

службами, проектування і забудови нових мікрорайонів міста, 

проектування і закладання нових паркових зон, зон відпочинку, 

озеленення. 

Отже існує ризик погіршення просторового комфорту населення 

урбанізованих територій через ущільнення забудови та зменшення 

комплексної зеленої зони міста. 

 

1. Позняк І. Фітомеліораційна роль комплексної зеленої зони 
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географія – Тернопіль: СМП "ТАЙП", 2015. – №1. – С. 193-199. 

2. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання 

території: теорія та практика / Л.П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга 

«Богдан», 2006. – 256 с. 

3. Янковська Л.В. Екологія міських систем / Любов 

Володимирівна Янковська. – Тернопіль, 2010 – 136 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО 

ЛИМАНУ 

Студент: Рацкий Н.І. 

Науковий керівник:  к.т.н., доц. Попович О.Р. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Тилігульський лиман є однією з найцікавіших природних пам'яток 

України. Багатий світ флори і фауни, а також відсутність розвиненої 

інфраструктури роблять його чи не єдиною незайманою частиною природи 

чорноморського узбережжя. Назва «Тилігульський» лиман має тюркське 

походження і означає «буйне озеро». Його назвали так, оскільки вздовж 

лиману завжди дуже вітряно, і погода тут непередбачувана. Тилігульський 

лиман розташований на півдні України, в межах Одеської області і 

частково в Миколаївській. Водою його наповнює річка Тилігул. На 

території лиману розміщені 2 ландшафтні парки з однаковою назвою. 

Різниця між ними тільки в адміністративній приналежності: один 

відноситься до Одеської області, а другий - до Миколаївської. Даний 

лиман є важливим міжнародним природним об'єктом і входить до переліку 

захищених водно-болотних угідь, в яких розташовані місця зупинок 

перелітних птахів.  

Довжина Тилігульського лиману становить  - 80 км; загальна площа - 

170 км²; найбільша глибина - 19 м; висота над рівнем моря - 0,4 м. 

Тилігульський лиман — одна з найбільших чистих природних 

водойм на території України, але за останні роки його екологічний стан 

сильно погіршився. На берегах лиману відсутня промислова,транспортна 

та комунальна інфраструктура, отже, він захищений від промислових 

стоків. 

Основними екологічними проблемами Тилігульського лиману є: 

1)Потрапляння господарсько-побутових стоків у водойму. 

2)Зниження біологічної продуктивності. 

3)Замулення та збільшення солоності води. 

Водойми на території лиману називають каспіями - після різкого 

зменшення рівня своїх вод вони можуть раптово збільшуватися в об'ємі. 

Підводний світ лиману різноманітний. Ще в 18 столітті тут часто 

спостерігали коливання рівня води і її солоності, що сприяло перебуванню 

в водах лиману різних видів риб. Серед них були скумбрія, тунець, короп, 

судак та інші.  

У Тилігульському лимані знаходяться великі запаси цілющих грязей. 

Найбільш поширені сірководневі, за оцінками фахівців, їх приблизно 14 

млн тонн. Їх використовують для лікування і профілактики різних хвороб 

шкіри, опорно-рухової і нервової систем, для поліпшення обміну речовин, 

вони володіють протизапальними і антисептичними властивостями, здатні 
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нормалізувати кров'яний тиск і серцеву діяльність. Все це забезпечує 

широкі можливості для розвитку в межах парку екологічного туризму та 

різних видів рекреаційної діяльності, активність яких у світі щорічно 

зростає. 

Лиман протягом багатьох років вважався одним з найчистіших 

водних об’єктів Причорномор’я. Проте декілька років тому у зв’язку зі 

збільшенням господарського втручання людей, а також майже відсутній 

контроль за його екологічним станом і рівнем забруднення ситуація на 

лимані значно погіршилася – знизився рівень води та збільшилась 

солоність води, лиман потерпав від зневоднення та замулення.  

Сьогодні для вирішення проблем пов’язаних з погіршенням 

екологічного стану лиману з боку вчених як Одеської області, так і 

України, в цілому розробляються програми щодо його збереження. Так 

торік Тилігульський лиман було поєднано з Чорним морем за допомогою 

з’єднувального каналу. Як і очікувалось, за чотири місяці рівень води 

піднявся на 70 см, а солоність води впала на третину - тож сюди потрохи 

повертаються птахи та риба. На даний час продовжується реконструкція 

каналу.Саме після очищення води лиман стане більш популярним серед 

туристів.  

Загалом Тилігульський лиман до теперішнього часу ще недостатньо 

освоєна в рекреаційному відношенні територія. Ось чому зацікавленість та 

інтерес з боку потенційних туроператорів та інвесторів рекреаційно-

туристського бізнесу досить високий. Проте головним сьогодні є 

розв’язання його екологічних проблем і зміна ставлення щодо охорони та 

збереження цього унікального водного об’єкту України. 
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ВПЛИВ КОФЕЇНУ ТА АЛАНТОЇНУ НА РОСТОВІ ТА БІОХІМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ ZEA MAYS L. ТА PHASEOLUS VULGARIS L. 

Роман І. І. 

Науковий керівник: к.б.н., доц. Баранов В. І. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Алантоїн (2,5-діоксо-4-імідазолідініл сечовина) є продуктом 

декарбоксилювання сечової кислоти за дії ферменту уратоксидази 

(урикази). Він захищає ДНК від вільнорадикальних ушкоджень, інгібує 

перекисне окислення ліпідів, зв’язує йони важких металів, що знижує їх 

негативну дію на рослини (Азарін, 2009). Серед рослин найактивніше 

накопичує алантоїн живокіст лікарський (Symphytum officinale L.).  

Кофеїн (1,3,7-триметилксантин) це рослинний алкалоїд, який володіє 

здатністю викликати зворотні мутації у рослин (Gezelius, Fries, 1952). 

Кофеїн міститься в деяких рослинах, зокрема кавове дерево (Coffea sp.), 

чай (Camellia sinensis L.), какао (Theobroma cacao L.).  

Відносно  ролі кофеїну та алантоїну у процесах метаболізму рослин  

відомо мало, тому метою нашого дослідження було дослідити вплив 

кофеїну та алантоїну на ростові та біохімічні показники проростків 

кукурудзи та квасолі.  

Насіння кукурудзи та квасолі пророщували в чашках Петрі з 

досліджуваними розчинами у термостаті при 22
0
С і через 7 діб визначали 

морфометричні показники проростків. На другому етапі досліджень 

насіння замочували на годину в визначених, оптимальних для росту 

концентраціях, і висаджували в  ґрунт. Через 21 добу  проводили біохімічні 

визначення фосфору за методом Лоурі і Лопеса (Починок, 1978) та 

визначення нітратів (Починок, 1976), загального білку з барвником 

Кумассі (Бредфорд, 1976). Були проведені біотести на наявність у 

дослідних речовин цитокінінової та ауксинової активності. 

Нами встановлено, що концентрація кофеїну вища за 0,1% пригнічує 

ріст, в той час як концентрації 0,01%, 0,005%, 0,0025% та 0,001% 

позитивно впливали на ріст проростків, а також на відсоток проростання. 

Зокрема концентрація 0,001%(5мкМ) збільшувала проростання кукурудзи 

на 47% порівняно з контролем, а довжину кореня на 119% порівняно з 

контролем (при р≥0,999).Довжина коренів квасолі збільшувалася на 38% 

(р≥0,99). Алантоїн не впливав на ріст та проростання насіння.   

Досліджувані речовини суттєво не впливали на вміст неорганічного 

фосфору, який в контролі становив 59,52±2,35 мкг/мл, а за дії кофеїну та 

алантоїну відповідно 57,38±5,09 та 50,02±4,37 мкг/мл. При визначенні 

вмісту нітратів було встановлено, що кофеїн не впливає на обмін нітратів у 

кукурудзи, але підвищував вміст нітратів на 23% у квасолі (р≥0,95), в той 

час як алантоїн знижував вміст нітратів у кукурудзи на 47% (р≥0,95), а у 
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квасолі на 15%. Такі зміни у вмісту нітратів не могли не вплинути на 

амінокислотний та білковий стан, так  у квасолі кофеїн знижував вміст 

загального білку на 47% (р≥0,95), алантоїн навпаки підвищував вміст на 

53%.  

Було проведено біотест на цитокінінову активність з дисками з 

листків кукурудзи, який базується на здатності цитокінінів захищати 

хлорофіли від фотоокиснення. Зокрема кофеїн в концентрації 0,001% 

зменшував пошкодження хлорофілу А на 17 %, а алантоїн навпаки 

збільшував пошкодження на 26%, отже кофеїн володіє певну цитокінінову 

активність. Також в тесті на вкорінення відрізаних листків 10-добової 

квасолі  встановлено, що кофеїн та алантоїн проявляють низьку ауксинову 

активність. 

В умовах перенаселення критичним стає питання харчування. Саме 

тому для забезпечення потреб людства потрібно оптимізувати сільське 

господарство використанням високопродуктивних сортів рослин чи 

речовин, що пришвидчують ріст та розвиток рослин.  

Наші дослідження взяли за основу вплив на рослинний організм 

речовин, що широко розповсюджені та мають низьку собівартість. Зокрема 

встановлено, що алантоїн, який є продуктом виділення всіх ссавців (за 

виключенням приматів) та личинок комах, сприяє збільшенню вмісту 

білку, що позитивно впливає на харчову цінність рослин,тоді як кофеїн 

впливає на ризогенез та здатний захищати хлорофіли від фотоокиснення. 

Ці фактори можуть стати вирішальними для рослин, що зростають на 

посушливих місцях. Використання кофеїну та алантоїну як компонентів 

добрив може значно покращити їх ефективність, а подальше вивчення 

алантоїну може змінити підходи до використання тваринних відходів у 

якості добрив.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА 

ПОЛІГОНАХ ТПВ. 

Романів С. В., Гуглич С. І., Ятчишин Ю.Й. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Практика свідчить про постійне збільшення кількості твердих 

побутових відходів (ТПВ), що підвищує актуальність вирішення задач їх 

промислової переробки. Саме тому методи переробки ТПВ повинні 

обиратися диференційовано з урахуванням особливостей регіону, 

населеного пункту та місцевих умов. Перш за все, варто враховувати склад 

та властивості ТПВ, їх зміни за порами року; річні норми накопичення 

ТПВ; кліматичні умови; потреби у ресурсах та сировині, а також 

економічні фактори. З огляду на те, що у сучасних умовах господарювання 

особливої актуальності набуває проблема забруднення навколишнього 

середовища в результаті техногенного навантаження, до числа 

найважливіших екологічних, економічних та соціальних проблем людства 

відноситься проблема твердих побутових відходів (ТПВ). 

Проблема утилізації та використання ТПВ для України, як і для 

Калуського району, залишається актуальною, бо ще й досі не має повного 

теоретичного та практичного вирішення. Проблеми утилізації ТПВ 

підіймаються як на державному, так і на регіональному рівнях, але при 

цьому відсутній комплексний підхід до вирішення проблем утилізації 

ТПВ. У більшості міст України ТПВ підлягають захороненню на смітниках 

та полігонах. З цією метою відчуджуються тисячі гектарів земельних 

ділянок поблизу міст; за впровадження такого методу відбуваються 

безповоротні втрати цінних елементів, які містяться в ТПВ; транспортні 

витрати на перевезення відходів за межі міста та витрати на захоронення; 

екологічна небезпека (забруднення ґрунтів, ґрунтових вод, атмосфери), для 

запобігання якої вимагаються дорогі, складні інженерні облаштування 

місць захоронення; небезпека поширення інфекційних захворювань. 

Світова практика свідчить про можливість та ефективність 

отримання нетрадиційних джерел енергії (НТДЕ) за рахунок переробки 

ТПВ. Це дозволяє вирішувати проблеми енергозбереження на 

національному рівні. Серед кращих методів поводження з відходами 

вважається спалювання сміття на сміттєспалювальних заводах. Однак 

варто враховувати те, що спалювання відходів спричиняє забруднення 

атмосфери. Розроблено технології, за якими з відходів виділяють чорні та 

кольорові метали, виготовляють будівельні матеріали. З економічної точки 

зору спалювати сміття вигідно: теплотворна здатність сухих відходів сягає 

9 мДж/кг. Проте, достовірно встановлено, що сміттєспалювальні заводи 

(ССЗ) становлять величезну загрозу для здоров'я людей. У всіх 
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промислових країнах світу ССЗ є основними та найбільш потужними 

джерелами викидів діоксинів.  

Тому найкращим методом утилізації ТПВ є сортування. Останнім 

часом цей метод набуває великої популярності як в Україні, так і в 

багатьох інших країнах світу. В процесі сортування значна частина сміття 

(папір, деревина, металобрухт, ПЕТ-пляшки, вироби з поліетилену, 

поліпропілену, полістиролу, полівінілхлориду, полікарбонату, склобій) 

сортується, та надходить на переробні підприємства для повторного 

використання. Станом на 2018 рік в Україні функціонують 25 

сміттєсорувальних ліній. Крім цього нові комплекси будують у двадцяти 

населених пунктах. Проте сміттєсортувальні лінії не повністю вирішують 

проблему утилізації ТПВ та зменшення об’єму сміттєзвалищ. При 

сортуванні органічна частина повертається повторно на полігони ТПВ. Там 

вона поступово нагромаджується, через що в нижніх шарах утворюються 

анаеробні умови, які спричиняють утворення метану. Викиди метану 

згубно впливають на атмосферу, адже відомо, що метан впливає на 

парниковий ефект у 21 раз сильніше ніж CO2. 

Для вирішення даної проблеми пропонується встановити біогазові 

комплекси, які працюватимуть на відсортованих органічних рештках. Це 

надає можливість використовувати відсортовану органіку як сировину для 

метанового збродження та зменшити антропогенний вплив сміттєзвалища 

на навколишнє середовище. Це є найбільш ефективним та перспективним 

біологічним методом утилізації органічних відходів. Метанове 

зброджування - це складний анаеробний процес (без доступу повітря), 

який відбувається внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів та 

супроводжується рядом біохімічних реакцій. Запропонований метод 

утилізації органічних відходів у м. Калуш дає змогу вирішити цілий ряд не 

тільки екологічних, санітарно-епідеміологічних проблем, а й економічних 

проблем, що виникають в наслідок накопичення великої кількості 

органічних відходів. 

Біогазове виробництво є однією з не багатьох безвідходних 

технологій, яке виконує активну природоохоронну та ресурсозберігаючу 

функцію, адже воно не лише не призводить до утворення будь яких 

відходів, а й утилізує відходи сільськогосподарського, спирто-харчового та 

інших виробництв, та частково дозволяє вирішувати проблему збереження 

енергоносіїв. В умовах полігону ТПВ м. Калуш, дана технологія дає змогу 

отримувати 48000м
3
 біогазу (тільки з одного реактора за один цикл), що 

еквівалентно 31200 літрів дизпалива. А в умовах постійно зростаючих цін 

на паливо-мастильні матеріали та енергоресурси це може стати серйозним 

економічним стимулом розвитку господарства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ 

Сас А.С. 

Науковий керівник – професор Гумницький Я.М. 
 

Однією з найважливіших оцінок стану навколишнього природного 

середовища є родючість ґрунтів, збереження якої залишається ключовою 

проблемою при охороні довкілля і благополучного життя людей. 

Сучасний ґрунтовий покрив Хмельницької області сформувався під 

впливом грунтовотворних порід, рельєфу, клімату, рослинного покриву та 

господарської діяльності людини. Найбільшу площу займають лісостепові 

опідзолені грунти, які об'єднують такі підтипи; ясно-сірі і сірі лісові, 

темно-сірі і чорноземи опідзолені. Найродючішими в області є чорноземи 

типові. Вони утворилися на лесах і лесовидних суглинках під степовою 

рослинністю в південно-західній і центральній частинах області. 

Переважають малогумусні (4-4,5% гумусу) і середньогумусні (біля 8% 

гумусу) чорноземи. Глибина гумусового горизонту 80-90 см. Вони мають 

сприятливі фізичні властивості, добре забезпечені поживними 

речовинами.   

Проводиться контроль за впливом полігонів твердих побутових 

відходів комунальних підприємств на прилеглі земельні ділянки. 

Переважна більшість полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових 

відходів 65 експлуатується за відсутності проектної документації, а також 

відповідних рішень, що забезпечують експлуатаційну надійність цих 

об’єктів; без виконання інженерних заходів, що забезпечують стійкість 

полігонів як споруд, їх довговічність і безпеку навколишнього природного 

середовища, за відсутності даних розрахункового терміну експлуатації 

полігонів та сміттєзвалищ. 

За проведеними дослідження ґрунтовий покрив характеризується як 

слабо кислий, близький до нейтрального  та нейтральний. Вміст важких 

металів (свинець, кадмій, ртуть) в ґрунтах не перевищував гранично - 

допустимої концентрації. В жодному із зразків ґрунту не виявлено 

залишкових кількостей пестицидів (ДДТ, ГХЦГ, 2,4-Д – амінна сіль). 

Щільність радіоактивного забруднення становила: по цезію-137 – 0,038-

0,054 Кі/км2 , по стронцію-90 – 0,008-0,015 Кі/км2 . Значення потужності 

дози гамма-випромінювання над поверхнею ґрунту становило 11-25 

мкР/год. 

Ґрунтовий покрив Хмельницької області сприятливий для 

вирощування сільськогосподарських культур лісостепової зони. Значної 

шкоди родючості грунтів завдає водна ерозія. Розвитку ерозійних процесів 

(утворенню ярів) сприяє інтенсивне розорювання схилів горбів. Площа 

еродованих земель безперервно зростає і становить зараз понад третину від 
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земельних угідь. Найінтенсивніше відбуваються ерозійні процеси на півдні 

області, де значна частина земель розташована на горбах з великою 

крутизною схилів. Вони посилюються там, де вирощують просапні 

культури (овочі, цукрові буряки) і провадять оранку вздовж схилів.  

 Для зменшення ерозійних процесів на таких ділянках насаджують 

полезахисні лісосмуги, будують гідротехнічні споруди, проводять 

поперечну оранку схилів. 

За останніми дослідження, які проводились у  Хмельницькій області 

санітарно-епідеміологічної станції на санітарно-хімічні показники 

досліджено 129 проб грунтів, в тому числі 129 проб на пестициди, 

відхилення не виявлені. На бактеріологічні показники досліджено 364 проб 

грунтів, відхилення від санітарних норм встановлено у 2 пробах, що 

становить 0,54%. В жодному із зразків не виявлено перевищення рівнів 

гранично допустимої концентрації цезію-137 та стронцію-90. Мінімальний 

вміст цензію-137 становив 0,49–1,56 Бк/кг, максимальний – 0,97–9,27 Бк/кг 

(ГДК – 40–50 Бк/кг). 

При дослідження адсорбційної здатності грунтів можна зробити 

висновок, що залежно від роду джерела і властивостей важких металів у 

ґрунті розрізняються два типи важких металів: 

1) літогенні, тобто пов'язані з матеріалом материнської породи; 

2) антропогенні, тобто такі, що потрапляють до ґрунту внаслідок 

діяльності людини. 

У другому випадку дуже суттєвими є адсорбційні властивості ґрунту. 

Вони зумовлені його специфічною будовою: в його складі міцели 

мінеральних або органічних колоїдів і ґрунтовий розчин. Міцели 

ґрунтових колоїдів звичайно мають від'ємний заряд, що полег шую 

обмінну адсорбцію осадження іонів важких металів із ґрунтового розчину 

до дифузійного шару міцели. Адсорбційні властивості міцели залежать як 

від типу і будови колоїду, так і від природи катіону. Найбільша 

адсорбційна здатність, що окреслюється так званою адсорбційною ємністю 

(загальна кількість катіонів, яка на дифузійному шарі виражається в 

міліеквівалентах, м. е., на 100 г ґрунту), властива органічним колоїдам.  

З вище сказаного можна зробити висновок, що грунти Хмельницької 

області мало забруднені радіонуклідами, відповідно і продукція 

рослинництва є екологічно чистою.  
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МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТзОВ «ТАРКЕТТ ВІНІСІН» 

 м. КАЛУШ 

Свирида І.М., Попович О.Р., к.т.н., доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

В даний час будівельна промисловість випускає вироби широкої 

номенклатури різного асортименту (пластмаси, паркетна дошка, 

оздоблювальні матеріали). 

Завод «Таркетт Вінісін» - це сучасна новозбудована фабрика, 

обладнана найновішим імпортним устаткуванням. Це єдине в Україні 

підприємство-виробник високоякісного тафтингового покриття для 

влаштування підлоги, а також текстильної текстурованої нитки для 

виготовлення тафтингового покриття, класичних жаккардових килимів та 

килимових виробів. Також підприємство спеціалізується на виготовленні 

паркетної планки (ламели) та виробництва фризу для паркету. 

Покриття виготовляються на сучасному високопродуктивному 

обладнанні найвідоміших світових фірм, що дає змогу одержувати 

покриття різноманітних видів та малюнків відповідно до запитів 

споживача. Покриття ТзОВ «Таркетт Вінісін» відповідає всім 

міжнародним вимогам до даного виду продукції і успішно конкурує з 

аналогічним покриттям відомих світових фірм-виробників. 

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів по складу 

Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від 

ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. На ТзОВ 

«Таркетт Вінісін" розроблена і діє система управління охороною 

навколишнього середовища, яка відповідає всім вимогам законодавства 

України та відповідає основним положенням стандарту ISO 14001. Цією 

системою визначені основні спільні цілі і основи поведінки підприємства в 

екологічній сфері, а також відповідальність підприємства за охорону 

навколишнього середовища на всіх рівнях. 

На підприємстві ТзОВ «Таркетт Вінісін» діє інтегрована система 

менеджменту. Запроваджено систему стандартів ISO 9001; ISO 14001; BS 

OHSAS 18001. 

Згідно запроваджених стандартів на підприємстві на переробку 

направлено 350 тонн твердих полімерних відходів ПВХ лінолеуму, 25 тонн 

твердих полімерних відходів ПЕ упаковки, 40 тонн твердих відходів 

картонної упаковки , 200 тонн відходів деревини і дерев'яних піддонів, 

здано на очистку 500 метрів кубічних рідких стоків. 

На ТзОВ «Таркетт Вінісін" ведеться щорічне планування кількості 

шкідливих викидів, стоків, відходів а також кількості споживаних 

енергоресурсів (питної та господарської води, електрики, палива), 

необхідних для діяльності підприємства, згідно затверджених 
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технологічних регламентів та норм. Підприємство безперервно контролює 

вищевказані показники і постійно працює над зменшенням як кількості 

шкідливих викидів, стоків, відходів так і зменшенням кількості 

споживання енергоресурсів. 

Якісний і кількісний склад шкідливих викидів, технологічних стоків 

та відходів а також рівні шуму, вібрації, запиленості, якість освітлення на 

робочих місцях контролюється органами державного санітарного нагляду 

відповідно до технологічних регламентів на виробництво продукції і 

чинного законодавства. Технологічні стоки прямують на спеціальні очисні 

підприємства по існуючих комунікаціях. Технологічна вода, забруднена 

латексом, направляється повторно в технологічний процес. Тверді 

технологічні відходи виробництва і тверді господарські відходи 

направляються на спеціалізований полігон відходів. Підприємство 

постійно зменшує кількість твердих відходів і технологічних стоків за 

рахунок їх переробки в якості вторинної сировини на інших 

підприємствах. Відходи пально-мастильних речовин, термічних масел, 

використаних ламп та інших речовин і предметів, які становлять небезпеку 

для людей і навколишнього середовища, передаються спеціалізованим 

підприємствам на переробку. 

На всі види хімічної сировини і готової продукції підприємства 

існують паспорта безпеки українського зразка (для готової продукції - 

лінолеуму полівінілхлоридного і текстильного покриття для підлоги є 

також паспорта санітарно-гігієнічної безпеки Росії і Білорусі). Уся 

сировина а також готова продукція попередньо, перед використанням у 

виробництві, проходить узгодження і перевірку на вимоги безпеки в 

органах санітарно-гігієнічного нагляду України. 

Всі виробничі, будівельні, проектні роботи (в тому числі вибір і 

екологічний стан земельних ділянок), які проводяться на підприємстві, 

погоджуються і контролюються державними органами екології, 

санітарного нагляду, пожежної безпеки, інспекцією з охорони праці. 

Порушень чинного законодавства в галузі охорони навколишнього 

середовища, екологічних аварій на підприємстві не було з моменту 

початку роботи. 

Проаналізувавши роботу підприємства «Таркетт Вінісін»,можна 

зробити висновок, політика кoмпанії присвячена охороні і збереженню 

навколишнього середовища. Вона продовжить вносити свої вклади у 

збереження нашої екосистеми за допомогою прийняття відповідальних і 

прозорих ділових рішень і заходів, що включають і охорону 

навколишнього середовища. 
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ЗАДАЧА СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО  

ТА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Студент Свідовий М.Б. 

Науковий керівник: доц., к.т.н. Одноріг З.С.  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Розвиток міського способу життя, процеси урбанізації агресивно 

впливають на всі елементи навколишнього природного середовища як із 

якісного, так і кількісного (просторового) боку. Будинки - це штучно 

створена екосистема, котра є конструктивно замкнутою, проте не може 

існувати самостійно. Визначальними в проектуванні міської забудови в 

даний час стає гармонійне поєднання естетики та функціональності 

житлових комплексів, транспортної мережі та рекреаційних зон. Сучасний 

архітектор повинен вміти вирішувати складні композиційні, інженерні й 

конструктивні питання, використовуючи знання архітектурних стилів та 

напрямів, течій і шкіл.  

Архітектурний стиль – це представлення зовнішньої краси, в той час 

як енергозбереження та екологія захищають подання внутрішньої краси. 

Тільки якщо досягти цілісності внутрішньої і зовнішньої краси, тобто 

поєднання штучно створеного містобудівного ансамблю із оточуючим 

ландшафтом, тоді  це стане природною  архітектурою, що відповідає 

вимогам наукового розвитку та відображає прогресс людської цивілізації. 

До методу забезпечення естетичної функції можна віднести 

збереження пропорції висоти забудови із ділянками зелених насаджень, 

необхідність врахування у дизайні та підборі кольорової насиченості 

фасадів таких факторів як мікроклімат, інтенсивність та тривалість 

інсоляції, освітленість, вологість та вітровий режим в даному районі 

житлової зони. Використання різних видів матеріалів (асфальт, бетон, 

бруківка) для організації пішохідного чи авторанспортного руху можуть 

підкреслити або знівелювати просторовий образ архітектурно-

ландшафтного ансамблю. Для вибору рослинності для зелених насаджень 

архітектор має звернути увагу на різні породи дерев (хвойні породи чи 

широколисті дерева із розкидистою або фігурною кроною) та декоративні 

кущі. Морфологічні ознаки рослини (стрільчатість або плакучість пагонів, 

густина крони, забарвлення листя і суцвіття) додають виразності та 

емоційного забарвлення фітосередовищу. 

Задля збереження функціональності архітектори повинні вибирати 

належні архітектурні матеріали для енергозбереження в будівництві та 

захисту довкілля, використовувати зелені технології та поновлювані 

матеріали. Наприклад, застосування бетону стає альтернативним 

матеріалом в якості натурального грубого матеріалу, він також 

використовується як матрац для посилення міцності ґрунту, доріг, 
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підвісних стель і т. д. Такі екологічні матеріали можуть не тільки 

зменшувати забруднення навколишнього середовища, а також підвищують 

експлуатаційні характеристики – енергозбереження, шумо- та 

теплоізоляцію, витривалість тощо. Як приклад можна навести 

використання німецьким офісом RWE  відкритих безкаркасних вікон, які 

складаються із двошарової скляної завіси. Це дозволяє відбивати 

надлишкову сонячну енергію, а внутрішні шари створюють природну 

циркуляцію. Тому 70% загальної будівлі вентилюється природним 

способом і зберігає більше 30% тепла в приміщеннях.  

  



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

111 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНИХ ВІДХОДІВ 

КУЛЬТИВУВАННЯМ ПЛЕВРОТА ЧЕРЕПИЧАСТОГО  

(PLEUROTUS OSTREATUS) 

О.М.Свіржевський, д.т.н., проф. Г.В.Крусір 

Одеська національна академія харчових технологій 

 

Однією з гострих проблем сучасності є поводження з відходами, а 

саме їх утилізація, з кожним роком це питання стає все актуальнішим та 

потребує прийняття ефективних заходів. Відомо чимало технологій, що 

дозволяють успішно вирішувати проблему ефективної утилізації відходів 

рослинного походження, однак традиційні способи утилізації відходів 

часто засновані лише на їх спалюванні у вигляді котельного та пічного 

палива і являються недоцільними з екологічної точки зору. Тому розробка 

ефективної та екологічно безпечної технології утилізації лігноцелюлозних 

відходів є актуальною.  

Новим та перспективним методом утилізації харчових відходів 

являється вирощування грибів на цих же відходах. Популярним даний 

метод вирощування грибів став завдяки таким перевагам, як порівняно 

малі фінансові витрати на організацію виробництв і практично повна 

відсутність спеціального обладнання для культивування грибів плеврот. 

Найбільш ефективним для вирощування грибів є використання 

сировини місцевого походження, якими в Україні є солома пшениці, 

ячменю, жита та лушпиння соняшника. 

Гриби роду плеврот  мають ряд цінних якостей і переваг перед 

іншими культивованими грибами. Сировина є  дуже технологічна, має 

високу швидкість росту і конкурентоспроможність по відношенню до 

сторонньої мікрофлори. Гриб росте на різних лігноцелюлозовмісних 

рослинних відходах сільського господарства, харчової та лісопереробної 

промисловості. 

Проведені дослідження дозволили визначити найбільш раціональні 

параметри субстрату для вирощування плеврота, що дасть змогу значно 

підвищити вихід грибів з одиниці субстрату ( рН = 7,0 – 9,0, щільність – 

0,42-0,45 кг/л, вологість – 70 %).  

Встановлено, що визначальним методом термічної обробки 

субстрату являється стерилізація в автоклаві, оскільки при його 

використанні відсутній ризик зараження субстрату конкурентною 

мікрофлорою, а також значно підвищується показник біологічної 

ефективності (БЕ) плеврота черепичастого.  

Доведено, що при вирощуванні плеврота відбуваються процеси 

деструкції лігноцелюлозного комплексу. У субстраті на основі лушпиння 

соняшника після культивування вміст целюлози знизився у порівнянні з 

вихідним значенням на 53 %, отримане значення входить до нормативного 
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діапазону вмісту целюлози у сухій речовині кормів для великої рогатої 

худоби, що підтверджує теорію про можливість застосування 

відпрацьованого субстрату після культивування плеврота в якості кормової 

добавки до раціону великої рогатої худоби. 

В межах роботи на основі досліджень було обґрунтовано та 

розроблено ефективну та екологічно безпечну технологію утилізації 

лігноцелюлозних відходів за допомогою культивування плеврота 

черепичастого (Pleurotus ostreatus). Розроблена технологія дозволяє не 

лише в повній мірі утилізувати рослинну сировину, а й одержати на її 

основі цінне джерело харчового білка для населення (гриби) та додатковий 

корм для тваринництва (відпрацьований субстрат).  

Крім того, була здійснена оцінка можливості впровадження 

розробленої технології на підприємствах, а саме:  встановлено, що 

пропонована технологія, може бути запроваджена на підприємствах 

середньої потужності. Визначено термін окупності проекту по утилізації 

лушпиння соняшника культивуванням плеврота черепичастого (Pleurotus 

ostreatus) при річному виробництві 200000 т плеврота становитиме 5 

місяців. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Dinesh C. R. Comparative study of Oyster mushroom (Pleurotus 

ostreatus) cultivation by physical and chemical method of sterilization using two 

different substrates / C. R Dinesh, P. Vinay, P. Manasa [et al.] // International 

Journal of Scientific & Engineering Research. — 2013. — Vol. 4, No. 9. — P. 

898–902. 

2. Stamets Р. Mycomedicinals. an information treatise on mushrooms/ 

P.Stamets. — China, 2002. - 96 p. 

3. Paul B. D. The unusual amino acid l-ergothioneine is a physiologic 

cytoprotectant  / B. D. Paul, S. H. Snyder // Cell death and differentiation. — 

2010. — Vol. 17, No. 7. — P. 1134–1140. 

  



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

113 
 

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ ВОДИ 
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Вода з більшості поверхневих джерел водопостачання України 

характеризується помірним, а іноді і високим рівнем забруднення. 

Найбільш ваговими  забрудненнями протягом останніх років залишаються 

органічні сполуки, завислі речовини, нафтопродукти, феноли, поверхнево-

активні сполуки, важкі метали та ін. Серед збудників захворювань із 

водоймищ найчастіше виділяються сальмонели, ентеровіруси та ін. 80% 

відомих науці захворювань передається з водою. 

За даними Українського державного науково-дослідного інституту 

УкрВОДГЕО, 69% всієї питної водопровідної води не відповідає 

встановленим санітарним нормам. У зону найкритичніших регіонів з точки 

зору якості води входять Одеська, Донецька, Харківська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області. 

Населення цих областей часто п'є технічну воду, відхилення від норми якої 

часом досягає 80% [1]. 

На даний час найбільш чистою водою є вода з артезіанських 

свердловин. Використання артезіанської води має багато переваг: 

артезіанські води викачують з глибини 100-500 м; артезіанські джерела у 

водообміні, що здійснюється на земній поверхні, участі не беруть; якість 

артезіанської води залежить виключно від складу прилеглих шарів породи, 

а також часу утворення підземного  басейну; води артезіанських 

свердловин містять кальцій, фтор, кремній, натрій,  які підтримують 

мінеральний баланс в організмі людини і позитивно впливають на її 

здоров’я; артезіанські води чисті з точки зору  бактеріологічного і 

гідросферного забруднення. 

У всьому світі вода з артезіанських свердловин вважається 

багатством і стратегічним запасом країни і проходить строгий контроль з 

боку держави. Відсутність регулярного контролю за бурінням свердловин 

в Україні призвело до різкого погіршення її якості. Так за дев'ять місяців 

поточного року в Харкові і області по санітарно-хімічним показниками 

досліджено 6 062 проби води з джерел нецентралізованого 

водопостачання.   

Більше половини джерел області - 51,5% - проб не відповідали 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 [2]. У досліджених пробах води виявлені 

перевищення нормативних показників по мутності, загальної жорсткості, 

окислюваності, вмісту нітратів, аміаку, сульфатів, хлоридів, сухого 

залишку, заліза, фтору. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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У місті Харкові досліджено 166 проб води з каптажів природних 

джерел по санітарно-хімічним показникам, з них 3,6% не відповідали 

нормативним вимогам. За мікробіологічними показниками досліджено 35 

проб води, з них 34,3% не відповідали нормативам якості води [3]. 

В теперішній час дуже важливо збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію щодо якості джерельної  питної води, стану об’єктів питного 

водопостачання, прогнозувати його зміни та розробляти науково 

обґрунтовані рекомендації для прийняття відповідних рішень у сфері 

питного водоспоживання. 

 

1. Список літератури 

1. Редакція ЛІГАБізнесІнформ «Яку воду п'ють кияни: якість у кранах і 

бюветах» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://taurian.com.ua/artezianska-voda-shho-tse-take-opis-video-ta-foto.html. 

2. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною». 

3. Областной центр лабораторных исследований «Вода 10 из 12 

источников Харькова не прошла проверку качества, – ХОЦЛИ» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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http://www.liga.net/
http://labcenter.kh.ua/?p=4578
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М.ТЕРНОПОЛЯ 

Серкіз А.С. – студентка 4 курсу спеціальності «Екологія» 

Науковий керівник: Янковська Л.В., кандидат географічних наук, доцент 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 

 

Транспорт вважається одним із головних забруднювачів міст, 

діяльність якого впливає на екостан повітряного басейну. Газопилове 

забруднення атмосферного повітря, яке зумовлюють рухомі джерела, 

підвищення рівня шуму, вібрації негативно впливають на самопочуття 

населення. Тому дослідження екостану атмосферного повітря у межах міст, 

де інтенсивність транспортного руху особливо висока, розробка шляхів 

зниження транспортного навантаження та покращення екостану повітряного 

середовища є на сьогодні особливо актуальним завданням.  

Об’єктом даного дослідження була вулиця О. Довженка, що примикає 

до об’їзної автодороги.  

При дослідженні даної території особлива приділялась вирішенню 

таких завдань: оцінити рівень транспортного навантаження на даній вулиці; 

оцінити рівень газового забруднення у межах досліджуваної території; 

визначити рівень кислотності опадів; виконати біоіндикацію стану 

повітряного середовища на вул. О. Довженка м.Тернополя; запропонувати 

шляхи покращення стану повітряного середовища в межах досліджуваної 

території. 

Екостан атмосферного повітря – це стан атмосфери у певний період 

часу в певній місцевості. 

На основі проведених досліджень було з’ясовано, що рівень 

транспортного навантаження у межах вулиці О.Довженка – середній, а саме 

за добу досліджувану територію перетинає близько 8848 одиниць 

автотранспорту. З них легкові автомобілі становлять 80%, легкі вантажні 

автомобілі – 10%,середні вантажні автомобілі – 5%, важкі вантажні 

автомобілі – 3% та автобуси – 2%.  

Пікові добові навантаження припадають на ранок, орієнтовно на 

дев’яту годину. Найнижча інтенсивність транспортного руху 

спостерігається у вечірні години – після 21:00, а також у нічний час. 

Динаміка транспортного навантаження впродовж тижня виглядає так: 

найвищі показники транспортного навантаження можна спостерігати у 

середу; найнижчі – у неділю (показник становить майже половину від 

найвищого).  

Для оцінки рівня забруднення повітря оксидом карбону 

використовувався математично-розрахунковий метод [1]. Використовуючи 

зібрані первинні статистичні дані щодо інтенсивності транспортного руху 
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на вулиці О.Довженка шляхом розрахунків було з’ясовано, що середній 

показник забруднення атмосфери оксидом карбону становить 7,7мг/м3, що 

дещо перевищує ГДК (5,5 мг/м3). Отож, рівень загазованості атмосферного 

повітря на вулиці є високим. 

Зібравши атмосферні опади і використавши лабораторні методи 

аналізу їх кислотності, було з’ясовано, що на даній вулиці вони є 

нейтральними або слабо лужними, що свідчить про низький вміст у 

атмосферному повітрі вулиці оксидів сульфуру та нітрогену. 

Для загальної характеристики і оцінки стану повітряного середовища 

на вулиці О.Довженка був використаний метод ліхеноіндикації, за 

допомогою якого вдалося з’ясувати, що рівень забруднення атмосферного 

повітря є середнім. Про це свідчить наявність на стовбурах дерев таких 

лишайників як фісція та ксанторія настінна із значним ступенем 

проекційного покриття дерев. 

Проте можна виділити ділянки вулиці з вищим рівнем забруднення, а 

саме біля об’їзної дороги та біля невеликого перехрестя, у зв’язку із 

найвищим рівнем транспортного навантаження на цих територіях, а також 

утворенням тут щоденних заторів. 

Дещо нижчий рівень забруднення можна констатувати на ділянці, яка 

знаходиться всередині вулиці. Це пов’язано із кращою провітрюваністю 

даної території, так як багатоповерхова забудова знаходиться лише з однієї 

сторони, а з іншої – церква з зеленими насадженнями довкола неї. Затори не 

характерні для цієї ділянки. 

Задля покращення стану атмосферного повітря вулиці О.Довженка 

можна запропонувати наступні заходи: озеленення придорожньої зони 

(насадження дерев, кущів); введення ярусності зелених насаджень, що 

сприятиме зниженню рівня шумового забруднення, поглинанню пилу та 

газоподібних речовин; розширення моста, який проходить через залізничну 

дорогу, що дасть змогу уникнути заторів, які утворюються на вулиці 

практично щоденно; встановлення обмеження швидкості автомобільного 

транспорту (60 км/год.), за якої кількість вихлопних газів найменша. 

Серед заходів, які є актуальними не тільки для вулиці, але й міста та 

країни в цілому: використання для автомобілів альтернативних джерел 

енергії (електромобілів); використання нових типів силового устаткування з 

мінімальним викидом шкідливих речовин; збільшення парку автомобілів і 

автобусів, які працюють на газоподібному пальному; розробка комплексу 

технологій, методик та технічних засобів для оцінки екологічної безпеки 

автомобілів під час їх експлуатації. 

Список використаних джерел 

1. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових 

газів у повітря від транспортних засобів / 

http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/452/metod.htm  

http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/452/metod.htm
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Науковий керівник – Криштоп Є.А., канд. с.-г. наук 
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Інноваційна діяльність в сільському господарстві має свою специфіку, 

яка полягає в тому, що сільськогосподарське виробництво засноване на 

використанні землі, рослин і тварин та забезпеченні цілісності техніки і 

біології, балансу економіки і екології. Процес впровадження інновацій в 

даній сфері має бути спрямований на те, щоб на основі використання 

інтенсивних ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції, 

біологізації і екологізації виробничих процесів, збереження ґрунтової 

родючості та інших природних ресурсів забезпечити ефективний 

економічний ріст. 

Особливе місце в системі інновацій, які застосовують в сільському 

господарстві, займають екологічні інновації, оскільки головним 

обмеженням для економічного росту сільського господарства в даний час є 

постійно зростаючі екологічні вимоги до процесу виробництва і якості 

сільсько-господарської продукції. Відповідно до цього наукові розробки, з 

одного боку, повинні забезпечувати отримання екологічно безпечної та 

екологічно чистої продукції харчування, а з іншого – мінімізувати 

забруднення довкілля. 

Екологічні інновації визначають як нововведення, які здійснюються в 

рамках завершених технологічних, організаційних або маркетингових 

інновацій, що сприяють зниженню або запобіганню негативного впливу на 

довкілля, збалансуванню економічних, екологічних та громадських 

інтересів. Існують різні види екологічних інновацій, які впроваджують у 

сільське господарство: продуктові, процесні, організаційні, маркетингові, 

соціальні та системні. 

Для досягнення стійкого зростання продуктивності сільського 

господарства використання природних ресурсів повинно здійснюватися 

відповідно до екологічних вимог. Екологічне сільське господарство як 

інноваційна технологія направлено на такі цілі: збереження і можливе 

підвищення родючості ґрунтів; вирощування здорових рослин і тварин без 

хімічних засобів і фуражних добавок; виробництво фізіологічно 

повноцінних продуктів у достатній кількості високої якості і за 

доступними цінами; мінімальне споживання невідновлюваних природних 

ресурсів; забезпечення безпечного середовища проживання. 

На жаль, прагнення збільшити результативність і ефективність 

сільського господарства, в тому числі за рахунок екстенсивного 

господарювання, нераціонального використання землі та інших природних 
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ресурсів, призвели до негативних екологічних наслідків: погіршення стану 

довкілля, зростаючий небезпечний вплив на здоров’я людини, зміна 

ландшафтів тощо. Під час реорганізації і вибору напрямів аграрних 

перетворень в сільсько-господарському виробництві слабо враховують 

специфічні особливості сільського господарства як складної економічної, 

екологічної та соціо-біологічної системи. Також, ситуація ускладнюється 

тим, що екологічні інновації впроваджуються у виробництво набагато 

рідше, ніж інші види інновацій. Політика модернізації сільського 

господарства, як правило, має на меті заміну застарілого обладнання на 

нове, інновації в більшій мірі носять технічний чи технологічний характер. 

Це обумовлено тим, що в цілому розвиток екологічного мислення в нашій 

країні значно нижче, ніж в розвинених країнах, важливість використання 

екологічних інновацій не усвідомлюється. 

Саме тому процес впровадження екологічних інновацій в сфері 

сільського господарства має стати одним із пріоритетних напрямків 

державної політики в аграрній сфері. До головних напрямків системи 

державної підтримки впровадження екологічних інновацій у 

сільськогосподарське виробництво можна віднести: вдосконалення 

нормативно-правової бази, що регулює процес створення і впровадження 

інновацій; формування та реалізацію дієвих економічних та 

адміністративних механізмів стимулювання і відповідальності 

підприємців; формування відповідної інноваційної інфраструктури; 

сприяння інтеграції науки, освіти і виробництва; підтримка розвитку 

«зеленого мислення» і «здорового харчування» у населення. 

Важливим є припинення фінансування малоперспективних розробок і 

спрямування коштів на вирішення важливих фундаментальних і 

прикладних питань, таких, наприклад, як біотехнологічні дослідження. 

Біотехнології є ще більш широкою групою інновацій з синергетичним 

ефектом, який може проявитись в отриманні нових сировинних джерел 

власного походження та  якісної рослинницької продукції при мінімальних 

витратах сировини, енергії і робочої сили, що не матимуть антропогенного 

впливу на довкілля.  

Варто відзначити, що з розвитком практичної діяльності в галузі 

впровадження екологічних інновацій безпосередньо зв’язуються 

можливості отримання ряду конкретних переваг для вирішення не тільки 

екологічних, але і економічних і соціальних проблем, таких як: 

покращення якості і підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, вихід на зовнішні ринки збуту, 

підвищення якості життя населення сільських територій. 
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МОЖЛИВОСТІ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОДЕРЖАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

ЕНЕРГІЇ З ВІДХОДІВ АГРОСФЕРИ  

Синельников Д., студент 

Науковий керівник Волощенко В.В., доцент  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Вичерпність викопного палива, коштовність його видобутку та 

зростаючі потреби спонукають людство шукати альтернативні засоби 

одержання енергії. Особливо актуальним в останні роки є використання 

біопалива, удосконалення технологій його отримання, розширення 

асортименту видів біологічної сировини і безпосередньо  самого 

біопалива.  

Розширення сфери застосування біологічної сировини і біопалива 

сприяє зниженню антропогенного навантаження на довкілля, забруднення 

територій і водойм, а також емісії метану в атмосферу, оскільки природна 

біодеградація біологічної сировини супроводжується виділенням метану, 

який спричиняє парниковий ефект у значно інтенсивніше, ніж вуглекислий 

газ.  

Ресурси біологічної сировини на землі значно перевищують запаси 

викопного палива. Як сировина для виробництва біопалива можна 

викорис-товувати будь-яку сировину біологічного походження – від 

натуральних рослин і тварин до екскрементів тварин і господарсько-

фекальних стічних вод. 

Агропромисловий сектор економіки особливо  багатий на потенційні 

енергетичні ресурси. Щорічно на фермах, тваринницьких та 

птахокомплексах, у рослинницькій та зерновій галузі накопичується 

величезна кількість відходів. В Україні промисловій переробці піддаються 

не більше  30 % відходів і побічних продуктів сільськогосподарського 

виробництва. Пошук шляхів і вирішення проблеми екологізації 

рослинництва, тваринництва, підприємств цукрової, масложирової, 

консервної та інших переробних галузей агропромислового комплексу є 

одним із найактуальніших завдань сьогодення. 

Через значний обсяг виробництва, основними видами  відходів 

рослинництва в Україні є солома злакових культур, пожнивні рештки 

виробництва кукурудзи і соняшнику. Десятки досліджень, проведених 

європейськими вченими, свідчать про те, що на енергетичні цілі можна 

використовувати 25-50 % соломи і пожнивних залишків кукурудзи на 

зерно, 30-50 % відходів виробництва соняшнику; інші біомаса має 

залишатися на полях. Дослідження учених США показали, що для 

виробництва енергії з біопалива можна використати 30-60 % від загального 

обсягу соломи і відходів виробництва кукурудзи на зерно. 
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Українські учені у своїх поглядах на проблему не мають єдиної 

думки. Якщо спеціалісти з альтернативної енергетики вважають, що 

необхідно суттєво залучати надлишки соломи, впроваджувати котли на 

соломі, виробляти з неї гранули і брикети, то фахівці в галузі 

ґрунтознавства і землеробства вважають, що практично вся солома 

повинна залишатися у полі для підтримання і відтворення родючості 

ґрунту. 

Важливим елементом екологізації тваринницької  і рослинницької 

галузей є переробка відповідних відходів на біогаз в установках 

метанового бродіння (метантенках) в анаеробних умовах.  

Іншим прикладом застосування біоенергетичних технологій є вико-

ристання як сировини ріпакової олії. Зелена маса ріпаку є цінним кормом 

для худоби, а олія може успішно замінювати дизельне пальне для 

тракторів, автомобілів, морських суден тощо. Досвід виробництва і 

використання цього виду біопалива добре відпрацьований в Німеччині. 

На жаль, в Україні відходи  агросфери на сьогоднішній день є 

практично незадіяним ресурсом. Наприклад, недостатньо 

використовуються відходи лісової та лісозаготівельної галузей сільського 

господарства з біоконверсійною метою та як джерело для отримання 

біоенергії. Зважаючи на високу вартість природного газу, більш широке 

використання пелетів і брикетів з відходів деревообробки і лісозаготівлі, а 

також з некондиційної деревини переходить у площину прийняття 

конкретних інвестиційних і господарських рішень. 

Слід також відзначити, що виробництво таких видів палива, як 

деревинна щепа, пелети, брикети з соломи та висушеного гною можна 

віднести до природоохоронних та екологічно безпечних; виробництво 

рослинних олій і біодизелю – до екологічно безпечних. 

Гелетуха Г.Г. та ін. рекомендують для виробництва альтернативної 

енергії до 30 % теоретичного потенціалу соломи зернових культур і до 40 

% загального обсягу відходів виробництва кукурудзи на зерно і 

соняшнику. З урахуванням цих рекомендацій енергетичний потенціал 

відповідних видів біомаси оцінюється в 33, 6 млн. т, що становить близько 

третини загального енергетичного потенціалу біомаси в Україні. 

Отже, потенціал можливих джерел альтернативної енергії у 

сільському господарстві є дуже високим і вимагає більш широкого 

впровадження. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

С.Ю. Солошенко, д.т.н., проф. Крусір Г.В. 

Одеська національна академія харчових технологій 

 

В Україні сільське господарство є однією з провідних та 

найперспективніших галузей економіки. На сьогоднішній день 

простежується тенденція інтенсифікації сільського господарства. Цей 

процес є позитивним для економіки країни, але одночасно є загроза, що в 

гонитві за отриманням максимальних прибутків питання збереження 

довкілля відійдуть на задній план. У зв’язку з цим набула актуальності 

тема впровадження екологічних стандартів в сільськогосподарську 

практику.  

Основною рисою сучасного сільського господарства України є 

біологічно-динамічний спосіб ведення господарства. Даний спосіб 

характеризується відмовою від різноманітних хімічних заходів обробки 

ґрунту, та базується на використанні органічних добрив. Паралельно з цим 

все більше набуває популярності екологічне органічне сільське 

господарство, метою якого є досягнення закритого кругообігу поживних 

речовин на підприємстві. У рамках м’ясопереробного підприємства це 

здійснюється за рахунок власних баз кормів та поживних речовин, 

збереження родючості ґрунтів та особливого ставлення до тварин. 

Згідно Закону України про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини органічні продукти повинні 

мати обов’язковий державний логотип та маркування органічної продукції. 

Екологічне маркування виробу засвідчує якісні переваги продукції та 

демонструє, що можливий негативний вплив продукту на стан здоров’я 

людини і на навколишнє природне середовище є мінімальним . 

Екологічне вдосконалення м’ясопереробного виробництва 

передбачає економію споживаних ресурсів довкілля та скорочення маси 

відходів, що розміщуються в ній. І те й інше досягається шляхом 

впровадження маловідходних технологій, створення систем безвідходного 

виробництва, виведення з експлуатації застарілих основних фондів, що 

роблять негативний вплив на навколишнє середовище. 

Метою даної роботи є розробка методики екологічного маркування 

органічної продукції м’ясопереробної промисловості для подальшої оцінки 

виробу та у разі задовільного результату, присвоєнню йому знаку 

екологічного маркування 

В межах роботи було обґрунтовано та розроблено методику 

екологічного маркування органічної продукції м’ясопереробної 

промисловості для подальшої оцінки органічності ковбасних виробів. 

У сьогоднішні часи попит на органічну продукцію інтенсивно 

зростає. Для правової підтримки процесу екологізації сільського 
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господарства і харчової промисловості депутатами Верховної Ради було 

ухвалено Закон про виробництво та обіг сільськогосподарської продукції 

та сировини.  

Органічне виробництво має комплексний характер з причини 

постійного кругообігу поживних речовин. Для підвищення органічності 

продукту необхідно використовувати основні сировинні ресурси з 

фермерських господарств органічного спрямування та промарковану 

додаткову сировину. 

Розроблена методика маркування органічної продукції 

м’ясопереробної промисловості дозволяє оцінити якість готової продукції 

за допомогою експертних та експериментальних методів та кількісно 

враховувати всі вхідні потоки (сировина; ресурси, в тому числі паливно-

енергетичні), вихідні потоки (тверді відходи, газові викиди, стічні води) та 

ризикові екологічні аспекти на всіх етапах ЖЦ за допомогою експертних 

та розрахункових методів дослідження. 
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ЗНИЖЕННЯ ЕВТРОФІКАЦІЇ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО  

ВОДОСХОВИЩА ВИРОБНИЦТВОМ БІОГАЗУ 

Стусь Д.С. 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Тимчук І.С. 

Національний університет “Львівська політехніка” 

 

Проблема евтрофікації водойм надзвичайно поширена по всій 

Україні, а особливо гострою вона є на каскаді водосховищ Дніпра. 

Основна причина розвитку даного процесу пов’язана з історією створення 

водосховищ, а саме із затопленням значних площ земель, зміною 

гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів річки. Усього 

дніпровськими водосховищами затоплено 709 900 га земель. З них 261 500 

– ліси та дрібнолісся, 177 600 – сіножаті та пасовища і 73 200 – орні землі, 

сади та садиби. Також по всьому каскаду водосховищ затоплено і знищено 

понад 6 тисяч населених пунктів, та понад 10 тисяч цвинтарів. В 

основному ці території надзвичайно багаті на біогенні елементи, які 

підсилюють процес евтрофікації. 

Нами пропонується спосіб покращення стану водойми, який 

представляє собою очищення та покращення якості вод Кременчуцького 

водосховища шляхом збору та використання синьозелених водоростей для 

отримання біогазу. 

Цей спосіб є не тільки екологічним та енергозберігаючим, але і 

досить дешевим. Найбільшою перевагою даного способу очищення є те, 

що конструкція для збору синьозелених водоростей, дайджестерів і 

газозбирального обладнання, які використовують для отримання біогазу, 

не є складною. Завдяки цьому таку біотехнологію можуть впровадити 

навіть маленькі приватні господарства. В кінцевому результаті ми 

отримуємо протягом одного тижня 700 мл суміші газів з 1дм
3
 біомаси. 

Оптимальною температурою є 20-30
 о

С, кількісно-якісний склад кінцевого 

продукту має наступні характеристики: метан – близько 65%, двооксид 

вуглецю – 30%, сірководень – 1% та інші гази – 4%.  

Утилізація синьозелених водоростей, крім природоохоронного має, 

звичайно, ще енергоресурсний та енергозберігаючий ефект: 

- використання безкоштовної сировини як субстрату для ферментації; 

- впровадження дешевого виробництва біогазу і трансформації його в 

електроенергію; 

- під час збору сестона в плямах «цвітіння» на акваторії 

Кременчуцького водосховища площею 2250 км
2
 у кількості до 

50 кг/м
3
 із об’єму 828 млн. м

3
 води мілководь (глибина до 2 м; 18,4% 

площі водойми) його біомаса становитиме 4,14х10
7
 т за вегетаційний 

період (70 діб); 
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- піддавши цю біомасу ферментації в процесі метаногенезу, можна 

отримати до 28,98 млн. м
3
 біогазу, що еквівалентно 20 тис. т нафти 

або 17 тис. т дизельного палива. 

Біогаз використовують як паливо для виробництва – електроенергії, 

тепла або пари, або в якості автомобільного палива. Біогазові установки 

можуть встановлюватися як очисні споруди на фермах, птахофабриках, 

спиртових заводах, цукрових заводах, м'ясокомбінатах. 

Отже, отримання біогазу з водоростей в майбутньому може скласти 

гідну конкуренцію переробці відходів виробництва. Вже зараз існують 

технології, що дозволяють здійснювати цей процес. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЫЛИ КРАХМАЛА 

Ткаченко С. А., 

Юрченко В. А., д. т. н., проф. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Мелкодисперсные органические частицы (менее 10 мкм), 

загрязняющие выбросы предприятий, чрезвычайно опасны для 

окружающей среды и человека. Загрязнение атмосферного воздуха такими 

частицами влияет на здоровье даже в низких концентрациях. За счет 

малого размера пыль способна попадать не только в верхние дыхательные 

пути, но и в легкие человека, что приводит к нарушению дыхательной 

функции и в последствии к серьезным заболеваниям дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы. Органическая пыль, имеет характерные 

особенности: способность вызывать аллергические реакции, ухудшать 

видимость, подавлять фотосинтез. Взвешенные твердые частицы 

органического происхождения являются источником косвенного выброса 

СО2, в который окисляются все органические вещества, а, следовательно, 

потенциальным парниковым газом.Поэтому источники выбросов такой 

пыли - перерабатывающие предприятия пищевой промышленности(в том 

числе кондитерские) относят к объектам высокой экологической 

опасности.    

Характеристики пыли, используемые в Украине для расчета 

высокоэффективного пылеочистительного оборудования, включают 

следующие показатели: медианный диаметр частиц и среднее 

квадратичное отклонение в функции распределения частиц по размерам. В 

странах ЕС для такого расчета используют значительно больше 

показателей. Ориентировочно около 20 % частиц пыли крахмала 

диаметром до 10 мкм циклоном не улавливаются. Одним из направлений 

интенсификации удаления мелкодисперсных частиц из выбросов является 

их укрупнение в том числе с помощью ионизации. 

Целью данной работы является экспериментальное установление 

характеристик частиц крахмала (≤10 мкм), используемых в ЕС,и 

количественная оценка заряда этих частиц в выбросах кондитерского 

предприятия для обоснованного подбора пылеочистительной технологии. 

В работе исследовали пыль крахмала до циклона и пыль, 

отобранную из бункера циклона. Дисперсный состав пыли определяли 

методом микроскопии. Фотографии образцов пыли выполняли с помощью 

веб-камеры, некоторые геометрические характеристики частиц (площадь 

проекции - Sп, периметр - Рч, коэффициент округлости - Сч, коэффициент 

удлинения - AR) определяли с помощью программы ImageJ, расчет 



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

126 
 

скорости оседания частиц пыли (υч) и диаметра проводили в программе 

MicrosoftExcel.  

Заряд частиц определяли экспериментально в установке, которая 

включала 2 медные пластины площадью 100 см
2
 и высоковольтный 

преобразователь (выпрямитель тока). С помощью преобразователя 

пластины заряжали позитивно или отрицательно. К пыли, распределенной 

на керамической поверхности, подносили заряженную пластину на 

расстоянии 3-4 мм. Прилипшие к пластине частицы взвешивали и 

устанавливали процент частиц определенного заряда. 

В табл. 1, 2 показаны результаты исследования характеристик пыли 

крахмала, установленные с помощью программы ImageJ и MicrosoftExcel, 

а также заряда частиц. 

Таблица1 - Характеристика частиц пыли крахмала 

Величина 
От 2,5 до 10 мкм Более 10 мкм 

диапазон среднее диапазон среднее 

Sп, мкм
2
 8,2-87,7 55,6 94,9-204,1 145,3 

Рч, мкм 9,87-53,32 34,2 37,03-53,6 45,5 

Сч 0,79-1 0,9 0,85-0,92 0,88 

AR 1,03-1,98 1,2 1,05-1,3 1,19 

υч, м/с 
0,00046-

0,00494 
0,00313 

0,0054-

0,0115 
0,00819 

Таблица 2 – Электрический заряд пыли крахмала 

Диаметр 

частиц, мкм 

Относительное количество частиц пыли, % 

позитивных отрицательных нейтральных 

1,6-22,4 2,9±0,4 7,1±1,0 90,0±1,1 

Характеристики, установленные в табл.1, необходимы для: 

математического моделирования рассеивания частиц пыли в атмосферном 

воздухе (средняя скорость оседания - υч), расчета рукавных фильтров 

(средняя округлость, соотношение сторон - Сч, AR), определения степени 

экологической опасности (диаметр, заряд и округлость частиц). Как видно 

(табл. 2), в пыли крахмала преобладают нейтральные частицы, а среди 

заряженных преобладают отрицательные. Эти данные свидетельствуют о 

довольно большом потенциале возможностей укрупнения исследованных 

частиц с помощью ионизации.  
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ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ SCR СИСТЕМИ СЕЛЕКТИВНОГО 

КАТАЛІТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ОЧИСТКИ 

ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ 

Гуглич С.І., Триндюк В.А., Ятчишин Ю.Й. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Вихлопні гази дизельних двигунів містять велику кількість токсичних 

газів у тому числі і NOx. Тому транспортні засоби все більше оснащуються 

системою SCR технології AdBlue. 

SCR – система селективного каталітичного відновлення, розроблена 

асоціацією автомобільної промисловості Німеччини. Провідний розробник 

автомобільного транспорту пропонує нову вихлопну систему з уприскуванням 

водного розчину карбаміду (сечовини) для селективного очищення оксидів 

азоту безпосередньо у вихлопній трубі перш, ніж газ досягне каталізатора. 

Розчин селективної очистки азоту трансформує шкідливі оксиди азоту у 

вихлопних газах транспортного засобу з дизельним двигуном в безпечні азот 

та воду, тобто повністю знешкоджує викиди NOx, які є головним джерелом 

забруднення атмосфери, що призводять до утворення смогу в містах, та 

викликають різні захворювання у людей. 

Розчин селективної очистки азоту є безпечний та легкий у використанні 

продукт. Розчин сечовини не є вибухонебезпечний, та не пожежонебезпечний, 

класифікований як рідина, що транспортується з мінімальним ризиком. Якщо 

ви пролили розчин селективної очистки азоту на руки, просто ретельно 

промийте їх водою. Даний розчин заливається в призначений для розчину бак 

на транспортному засобі та підлягає дозаправленню, якщо про те сигналізує 

відповідний індикатор на панелі приладів.  

Розчин селективної очистки замерзає за температур -12 ° С, тому 

системи SCR оснащені підігрівом. У 2010 році в процесі підготовки до 

виробництва систем SCR проводилися арктичні випробування на півночі 

Фінляндії та Швеції в 35-градусний мороз. В ході випробувань був 

використаний специфічний тест на повне замерзання системи. Система 

заморожувалася та розморожувалась чотири рази. Ніяких проблем з 

подальшим пуском двигуна не спостерігалося. Тести показали, що бак з 

розчином селективної очистки азоту повністю замерзає лише через 2-3 дні. 

При цьому після запуску двигуна він розмерзається повністю через 2 години, 

однак необхідна кількість розчину для роботи системи SCR вже присутня 

через 15 хвилин після запуску двигуна. Після розморожування розчин 

селективної очистки своїх властивостей не втрачає, і перша крапля розчину 

після розморожування має якість, таку яка вказана в технічних умовах для 

розчину селективної очистки азоту. Так що використання SCR системи в 

кліматичних умовах України не є проблематичним і знаходить широке 

застосування і інших галузях народного господарства.  
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ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ ВОДИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

Царик В.Л., Янковська Л,В, - кандидат географічних наук 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

 

Рівень забрудненості води при потрапляння у Тернопільське водосховище 

річкою Серет змінюється у значному діапазоні: від гранично чистої до брудної. 

За вмістом окремих речовин картина ще більш різноманітна. Так за вмістом 

нітратного азоту – вода сильно забруднена, за значення рН та перманганатної 

окислювальності вода відповідає розряду «дуже чиста». За вмістом завислих 

речовин та забарвленням вода є достатньо чиста. За більшістю результатів 

біологічного споживання кисню (БСК) її відносять до помірно забрудненої. За 

вмістом фосфатів і нітритного азоту вода буває брудною і навіть дуже брудною. 

За біомасою фітопланктону та значеннями індексу сапробності її стан оцінюють 

як чисту до слабко забрудненої.  

Тернопільське водосховище повинно бути забезпечене 2-4 разовим 

періодичним обміном води у літньо-осінній період. За розрахунками фахівців 

такий обмін води відбувається у середньостатистичні за кількістю опадів роки. 

Однак два останні роки (2015, 2016) характеризувались аномальними 

кліматичними показниками: високими температурами літньо-осіннього періоду 

і малою кількістю опадів. За таких умов необхідного обміну води у водосховищі 

досягти важко, а тому важливо враховувати додаткові обмеження. 

Небезпечним джерелом поступлення забруднюючих речовин у 

Тернопільське водосховище є ліва притока Серету в межах міста р. Рудка. Для 

здійснення моніторингу скидів забруднюючих речовин у Тернопільське 

водосховище було передбачено організацію гідрологічних спостережень на 

тимчасових гідрологічних постах - пунктах, де на протязі 3-х місяців 

виконувались роботи по висвітленню режиму і збору інформації на водотоках, 

які впадають у водосховище із лівого берега. 

Збільшилась кількість забруднюючих речовин, вміст яких перевищує 

гранично допустиму концентрацію (ГДК). Сюди відносяться ХСК, БСК5, 

амоній-іон, нітрит-іон, завислі речовини і СПАР. В наших пунктах 

спостережень значення БСКз і ХСК перевищують гранично-допустимі 

концентрації в десятки разів. Визначення якості води водосховища проводилось 

нами також за допомогою мікропроцесорного мультифункціонального 

вимірювача, з допомогою якого проведено аналізи води за чотирма 

параметрами: Окисно-відновний потенціал (ОВП) – це міра окиснювальної 

або відновлювальної здатності середовища, яка віддзеркалює здатність 

приєднання або віддачі електронів в окиснювально-відновних реакціях. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Оптимальне значення окисно-відновного потенціалу для водойм є 150-250 

мВ. [2]. В нашому випадку величина ОВП склала 164 мВ в пункті №2 (Дальний 

пляж) і 175 мВ в пункті №1 (Ріверпул). 

Електропровідність вод залежить від мінералізації; мінералізовані води є 

провідниками електричного струму, а прісні води погано проводять (або майже 

не проводять) його. Електропровідність вод обумовлена змістом в них 

електролітів. Величина електропровідності знаходиться в складній залежності 

від концентрації розчину, валентності іонів і температури. У зв'язку з цим 

визначення електропровідності дає можливість судити про загальну 

мінералізацію води і здійснювати систематичний контроль за її коливаннями. 

Твердість річкових вод України, як і мінералізація води зростає з 

північного заходу на південний схід. Твердість води водосховища відповідає 

класу «досить тверда» оскільки показники знаходяться у межах 4,5-6,5 мг-

екв/дм
3
, що зумовлено високим вмістом кальцію (у 2008 році – 79,0 мг/дм

3
, у 

2009 – 102,0 мг/дм
3
), який надходить у воду у наслідок розкладання карбонатів 

та за рахунок мікробіологічного розкладання у зволожених шарах ґрунту та 

надходження стічних вод. За солоністю води водосховища належать до прісних 

з мінералізацією < 1,0 г/дм
3
.  

Для з’ясування якості води методом біоіндикації було: - пораховано 

максимальну кількість водних рослин, представлених у водоймі; - визначено 

індикаторні групи макрофітів, що зустрічаються у водоймі. В результаті 

проведення візуального аналізу вищих водних рослин було встановлено 

наявність 6-и таких видів: рідкісних: плавун щитолистий (Nymphoides pel tata 

(S. G. Gmel.) O.Kentze), латаття сніжно-біле (Nymphaea candida J.et С. Presl), 

глечики жовті (Nuphar lutea (L.) Smith), пухирник звичайний (Utricularia 

vulgaris L.), та типових: кушир занурений, водяний жовтець закручений, які 

є індикаторами чистої та відносно чистої води. 

За таблицею визначення якості води за водними рослинами встановлено 

значення макрофітного індексу між 6-и і 7-и, що ІІІ класу (забрудненої води).і ІІ 

класу (чистої води). 

Щоб покращити екологічну ситуацію Тернопільського водосховища, 

необхідно упорядкувати прибережні території, провести паспортизацію та 

оптимізацію водозливних та каналізаційних колекторів, дотримання вимог 

щодо фітосанітарної зони узбережжя, впорядкування зон відпочинку та пляжів, 

фільтрацію води, яка потрапляє у став, для вилучення з неї шкідливих домішок, 

встановлення фонтанів на водоймі для забезпечення киснем аеробних 

організмів, зменшення органічного забруднення, унаслідок чого зменшиться 

частка синьо-зелених водоростей у водоймі, створення системи біоплато вздовж 

греблі у поєднанні з аераційними фонтанами для очищення господарсько-

побутових, виробничих стічних вод та забрудненого поверхневого стоку на 

основі природних процесів самоочищення, властивих водним та екосистемам. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E
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ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОЇ ВЕЛИКОБІРКІВСЬКОЇ ОТГ 

Цідило Ю. В. магістрантка, Царик Л. П., докт. геогр. наук, проф 

ТНПУ ім. В. Гнатюка 

 

Геопросторові ресурси, або ресурси життєвого простору 

інтерпретують в географічній літературі як території необхідні для 

задоволення всіх потреб людини за певних соціально-економічних умов. 

За оцінками відомого американського еколога Юджина Одума для 

задоволення матеріальних потреб, а також для відпочинку кожній людині 

пересічно необхідно 2 га території. Із них – 0,6 га для виробництва 

продовольства, 0,2 га для розселення і промислових потреб, 1,2 га 

природного ландшафту для мандрівок і відпочинку, а також для 

підтримання екологічної стійкості природних систем[1]. 

Загальна площа перспективної Великобірківської об`єднаної 

територіальної громади становить 3945 га, чисельність населення 

відповідно 4394 осіб, коефіцієнт просторового комфорту становить 

0,898 га/особу. Згідно диференціації коефіцієнта комфортного 

просторового проживання населення показник ОТГ можна віднести до 

четвертої групи, де ступінь просторового комфорту життєдіяльності 

населення є низьким і оцінюється в 2 бали. 

Серед інших критеріїв, що забезпечуватимуть соціофункціональну 

ефективність геосистеми, відзначимо ступінь збалансованості структури 

землекористування. Американський еколог Ю. Одум вважає 

збалансованою структуру регіональних геосистем за умови переважання у 

ній природних (екологічно стабільних) угідь над антропогенними 

(екологічно нестабільними). Оптимальне співвідношення 60% до 40% дає 

можливість успішно виконувати геосистемі низку природних і соціально-

господарських функцій: еколого-стабілізаційну, природно-ресурсну, 

середовищетвірну тощо[1]. 

В світі частка орних земель становить 10,4 %, в Україні цей показник 

сягає 62 % . У Великобірківській ОТГ на ріллю припадатиме 66.4 % це у 

6,5 разів більше, ніж у світі та у 2 рази, ніж у Європі. Така висока 

розораність території диктує умови щодо ефективного використання і 

збереження орних земель. Загалом врожайність зернових на території 

України 31,2 ц/га, коли у Європі цей показник – 74 ц/га. Якщо середню 

врожайність сільськогосподарських культур в Україні підняти до 

європейського рівня, то ми могли б зменшити розораність до 45 % по 

Країні та до 40 % на території перспективної громади. 

За даними фермерів для обробітку 1 га землі необхідно витратити 

близько 4500 гривень. Скоротивши площу ріллі на 13,16 %, тобто на 

740,7 га шляхом відведення схилових ділянок крутизною від 7˚ під 
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заліснення (близько 10 %) та відведення під залуження малопродуктивних 

територій ( близько 6 %) дасть можливість ґрунтам регенеруватися, крім 

того ці ділянки приносять збитки підприємцям, що займаються сільським 

господарством і дозволить зекономити 3333203 грн щороку. 

Структура землекористування перспективної Великобірківської 

ОТГ є досить порушеною. Відтак природоохоронні землі відсутні при 

нормативному показнику 15 %, частка земель під лісами становить 6,8%, 

коли оптимальний 20 %, сільська забудова займає 4,13% загальної площі 

при рекомендованій 3 %. 

Регіональний індекс антропогенної перетвореності ландшафтних 

систем, розрахований для оптимальної структури землекористування, 

може розглядатися в якості нормативного регіонального індекса 

антропогенної перетвореності. Регіональні індекси антропогенної 

перетвореності розраховані для фактичної, а також для пропонованого 

варіанту проектованої структури землекористування. Зіставлення цих 

регіональних індексів з нормативним регіональним індексом 

антропогенної перетвореності дозволяє дати оцінку ступеня екологічності 

фактичної і проектованої структур землекористування з погляду їх 

наближеності до оптимальної (нормативної) структури [2]. 

Динаміка значення індексу антропогенної перетвореності 

ландшафтних систем може бути використана в якості узагальнюючі 

характеристики екологічності проектованих варіантів зміни структури 

землекористування. У даному випадку регіональний індекс антропогенної 

перетвореності знижується на 104 пункти (з 521,3 до 416,9) за рахунок 

істотної зміни структури сільськогосподарського землекористування і 

перерозподілу частини орних земель між залісненням і залуженням, а 

також за рахунок створення нових заповідних територій. Його відмінність 

від нормативного регіонального індексу антропогенної перетвореності 

пояснюється ще відносно високим ступенем розораності території, 

нижчими за нормативні значення показників залуження, заліснення і 

заповідності території. 

Отже, структура перспективної Великобірківської об’єднаної 

територіальної громади є порушеної та потребує оптимізаційних заходів. 

Сучасний стан землекористування є загрозливим для ландшафту території 

ОТГ та згодом може призвести до деградації земель. 

1. Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х кн. 

Кн. 1 [Текст] / Під ред. В. І. Андрейцева. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 704 

с. 

2. Царик Л. П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання 

території : теорія та практика / Царик Л. П. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2006. 

– 256 с. 

  



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

132 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОЧИЩЕННЯ ЗМИВІВ З АВТОДОРОЖНЬОГО 

ПОЛОТНА ВІД НАФТОПРОДУКТІВ 

Шевченко К.В., студ.,  

Мельнікова О.Г. к.т.н., ст. викладач. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В процесі експлуатації міських автомобільних доріг відбувається 

порушення екологічного балансу та постійне збільшення техногенного 

навантаження на навколишнє середовище. Автомобільні дороги чинять 

негативний вплив не тільки на повітряне середовище і грунтові 

екосистеми, а також на водні об'єкти прилеглих територій при формуванні 

поверхневого стоку з дорожнього полотна.  

Враховуючи фактори, що впливають на формування поверхневих 

стічних вод, характер і ступінь їх забруднення мінеральними і органічними 

компонентами різного походження, в якості пріоритетних показників, на 

які слід орієнтуватися при виборі технологічної схеми очищення 

поверхневого стоку з автомобільних доріг, є вміст завислих речовин (ЗР) і 

нафтопродуктів (НП). ЗР – це нерозчинні забруднюючі речовини, що 

присутні в поверхневих стічних водах у вигляді грубої суспензії з розміром 

частинок більше 100 мк і у вигляді тонкої суспензії з розміром частинок 

100 - 0,1 мк. Колоїдні речовини в стічних водах мають розмір часток 0,1 - 

0,001 мк. НП – це вуглеводні до складу яких входять: циклічні та 

ароматичні сполуки, альдегіди, кетони та інші органічні сполуки. Вони 

надходять у придорожній простір у вигляді відпрацьованих газів 

автомобілів, аерозолів, дрібнодисперсного пилу тощо., активно 

сорбуються твердими частками, що входять до складу ЗР. 

Вибір методів очищення і параметри очисних споруд 

встановлюються на підставі технологічного аналізу стічних вод, який 

визначає кінетичні характеристики видалення забруднень при різних 

методах обробки. У сучасних технологіях очищення змивів з 

автомобільних доріг головне місце займають процеси механічної очистки: 

відстоювання та фільтрація.  

Мета роботи - експериментальна оцінка адсорбційного розподілу НП 

між твердою (ЗР) та рідкою (водною) частинами поверхневих стічних вод з 

території автомобільних доріг, з подальшою оптимізацією процесів 

механічної очистки. 

Об'єктом дослідження слугували поверхневі стічні води, відібрані з 

дорожнього полотна вул. Сумської м. Харків. Відібрані поверхневі стічні 

води аналізували на вміст ЗР та НП. Визначення концентрації ЗР 

проводили шляхом фільтрування певного об’єму досліджуваної стічної 

води через фільтр з відомою вагою, після чого фільтр із ЗР висушували до 

постійної маси, визначали його вагу та за різницею розраховували 
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концентрацію ЗР на дм
3
 стічних вод. Вміст НП визначали гравіметрично 

згідно стандартних методик. 

 В ході експериментальних досліджень було встановлено вміст 

ЗР (СЗР, мг/дм
3
), вміст НП у ЗР (СНП у ЗР, мгНП/мгЗР), вміст НП у похідній 

пробі без мінеральної складової (піску), оскільки основна маса піску осідає 

у перші 40 секунд після відбору проби та вміст НП у пробі після 

фільтрування (СНП ф. п., мг/дм
3
), тобто повного вилучення ЗР. На основі 

отриманих експериментальних даних розрахували загальний вміст НП у 

пробі (СНП, мг/дм
3 
) за формулою: 

 

СНП = СНП у ЗР·СЗР+СНП ф. п. 

 

Як видно з експериментальних даних (табл.) після фільтрування 

ефект очистки стічних вод від НП склав 86,7% для похідної проби, та 

53,4% для проби без мінеральної складової (піску). Таким чином 

мінеральна складова (пісок) відбирала на себе 33,3% НП. 

 

Таблиця – Розподіл НП у різних фазах стічних вод 

Вімст ЗР, 

мг/дм
3
 

Вміст НП у 

ЗР, 

мгНП/мгЗР 

Вміст НП у 

пробі, 

мг/дм
3
 

Вміст НП у 

фільтрованій 

пробі, мг/дм
3
 

Загальний 

вміст НП у 

пробі, мг/дм
3
 

1330 0,46 200* 93,3 705,1** 

* - похідна проба, за виключенням мінерального залишку у вигляді піску. 

** - розрахункові данні. 

Таким чином, етап фільтрування стічних вод у механічному способі 

очистки є досить ефективним та значно підвищує загальний ефект очистки 

стічних вод від НП. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ЗУМОВЛЕНІ МІНЕРАЛЬНО-

РЕСУРСНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ 

Шелемей І.Б., Науковий керівник: доцент кафедри геоекології та методики 

викладання екологічних дисциплін, к.г.н. Янковська Л.В. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 

 

Екологічна ситуація, яка склалася в м. Калуш (Івано-Франківська 

область) і на прилеглих територіях, є надзвичайно складною. Від 10.02.2010 

був підписаний указ президента №145 «Про оголошення територій міста 

Калуш, сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської 

області зоною надзвичайної екологічної ситуації».  

Вивчення основних екологічних проблем, пов’язаних з видобуванням  

калійних солей у Калуському районі та обґрунтування заходів з вирішення цих 

проблем є метою даної публікації. 

Проблема 1. Погіршення ситуації навколо Домбровського кар’єру. 

У даному кар’єрі  вперше у світовій практиці калійні солі видобувались 

відкритим способом і використовувались в якості сировини для заводу 

калійних добрив ВАТ «Оріана». Видобуток тривав до закриття заводу в жовтні 

2001 року. Домбровський кар’єр поступово заповнився розсолами. 

Спочатку кар’єр був оточений спеціально розробленою дренажною 

системою, яка складалася з обвідних канав, що відокремлювали прісні 

поверхневі та підземні води від солоної й розсільної води в кар’єрі. Прісну 

воду можна було відводити відразу, оскільки солона вода та розсіл зберігалися 

в робочому басейні на захід від кар’єру. 

На даний час через відсутність функціонуючої дренажної системи круті 

укоси стали дуже нестабільними. Наслідком частих зсувів є значне поперечне 

розширення кар’єру, зумовлене вільним характером двох верхніх шарів та 

крутими викопаними зрізами. Триваюча ерозія та нестійкість укосів є істотним 

чинником загрози для північного сектору кар’єру. Більше того, зі зростанням 

кількості зсувів борт кар’єру наближатиметься до річки Сівка (притока 

р.Дністер). 

Проблема 2. Просідання шахт та провали ґрунту. 

Видобуток калійної руди в Калуші проводився не тільки кар'єрним, а й 

шахтним способом. Шахти "Калуш", "Голинь" та "Ново-Голинь" залишили по 

собі кілометри виробок під містом і серйозну проблему для його мешканців. 

Земля постійно просідає.  На території шахтних полів уже утворилося 15 вирв 

у вигляді депресивних лійок і може бути ще більше. 
Деякі підземні шахти засипали твердими матеріалами для того, щоб 

підтримувати розроблені порожнини, більшість з яких була заповнена 

розсолом, частина – прісною водою. Але заповнення шахт розсолом не 

гарантує стійкості проміжних колон.  
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У зоні шахтних виробіток розміщено близько 100 промислових об’єктів 

та 1145 житлових будинків у межах міста Калуша та мікрорайону Хотінь, сіл 

Кропивник і Сівка-Калуська, в яких проживає загалом понад п’ять тисяч осіб. 

Згідно з даними органів влади, 4328 осіб перебувають під загрозою ризиків у 

зонах просідання й потребують переселення. 
Проблема 3. Небезпечні відходи: гексахлорбензол. 

У 70-х роках 20 століття в Калуші було започатковано виробництво 

тетрахлориду вуглецю (ТХВ) та перхлоретилену (ПХЕ), в процесі якого  

утворювалось 540 тонн твердих відходів за рік, що містили  понад 90%  

гексахлорбензолу (ГХБ), який  є стійким  органічним забруднювачем. Через 

декілька років після їх накопичення було вирішено захоронити в межах 

спеціального полігону. Не важко уявити, як змінилися металічна тара з 

токсичною речовиною за понад 20 років після того, як вона була засипана 

шаром ґрунту і територію вирівняли. Цілком очевидно, що ці й так не 

герметичні бочки, з токсичною речовиною за понад 20 років, будучи 

зануреними у болото та перебуваючи стільки часу в зоні впливу ґрунтових 

вод, зазнали корозії з усіма її наслідками. Отруйна хімічна сполука 

вимивається із полігону і переноситься по водоносному горизонті. 

Для недопущення перенесення ГХБ необхідно ізолювати водоносний 

горизонт по периметру шляхом створення водонепроникної завіси на основі 

бентонітових сумішей і створити мережу спостережних свердловин для 

відбору аналізів та контролю за станом забруднення водоносного горизонту. 

Шляхи вирішення екологічних проблем досліджуваної території: 

1. Запровадити постійну систему моніторингу засолення, для того, щоб: 

визначати хімічний склад (включаючи важкі метали) та зміни соляних плям; 

виявляти зміни у поширенні солі залежно від кліматичних і гідрологічних 

умов; досліджувати шляхи потрапляння солі у водоносні горизонти; вести 

постійні спостереження на всіх водних об’єктах цього регіону. 

2. Відновити обвідний канал по периметру Домбровського кар’єру, щоб 

уникнути загрози прориву солоних вод в р.Сівка. 

3. Тримати під контролем подальше просідання ґрунту. Якщо рівень 

просідання ґрунту перевищує 20 мм на рік, треба порушувати питання про 

евакуацію будинків та комунікацій. Принципово розв’язати цю проблему 

можна шляхом заповнення шахт сухою масою ґрунту. 

4. Продовжити і закінчити роботи з вивезення гексахлорбензолу з 

Калуського полігону токсичних відходів. Необхідно провести рекультивацію 

та заліснення цієї території. 

5. Залучити громадян до вирішення екологічних проблем міста, шляхом 

проведення акцій протесту, мітингів; створити громадську організацію, метою 

якої буде  інформування населення міста про екологічні проблеми, контроль у 

сфері екологічної безпеки міста, створення програм вирішення екологічних 

проблем м.Калуша.  
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ МІСТА ЛЬВОВА 

Ядчишин О.В., Науковий керівник: к.т.н., доцент Попович О.Р. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Більшість басейнів річок і водоймищ, із яких, переважно, 

забезпечуються потреби населення у воді, не можна вважати екологічно 

безпечними. У деяких містах і навіть окремих регіонах відхилення в якості 

води від норми сягає 70-80%. 

На жаль, продукти людського господарювання у вигляді стічних вод 

уже дісталися навіть підземних горизонтів. Далеко не в усіх регіонах 

підземні води відповідають вимогам до питної води через підвищений 

вміст хімічних сполук, нітратів і бактеріологічного забруднення. Як 

наслідок, значна частина населення використовує для питних потреб 

неякісну воду. З огляду на вкрай низьку якість і фактичну непридатність до 

споживання водопровідної води, українці все більше споживають 

бутильовану воду. 

Для оцінки якості питної водопровідної води міста Львова проведено 

дослідження за основними фізико-хімічними показниками. Для 

дослідження було відібрано 5 проб води у різних районах міста: проба І – 

Галицький район; проба ІІ – Сихівський район; проба ІІІ – Шевченківський 

район; проба ІV – Залізничний район; проба V – Франківський район. 

Використовували наступні стандартні методики визначення основних 

фізико-хімічних показників: водневий показник – електрометричним за 

допомогою pH-метра; залізо загальне – колориметричним з 

сульфосаліциловою кислотою; загальна жорсткість – 

комплексонометричним; поліфосфати – колориметричним; сульфати – 

ваговим; хлориди – титрометричним з азотнокислим сріблом; 

гідрокарбонати – титрометричним; амоній – колориметричним; нітрати – 

нітратоміром SOEKS. Результати досліджень Таблиця 1. 
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Таблиця 1 

Результати досліджень 

Найменування 

показників 

Проба 

І 

Проба 

ІІ 

Проба 

ІІІ 

Проба 

ІV 

Проба 

V 
Норматив 

Водневий показник(pH) 

одиниціpH 

7,67 7,45 7,21 7,69 7,35 6,5-8,5 

Залізо загальне(Fe), 

мг/куб.дм 

0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,2 

Загальна жорсткість, 

ммоль/куб.дм 
3,6 4,2 5,3 5,7 3,4 7,0 

Поліфосфати(PO4), 

мг/куб.дм 

- - - - - 3,5 

Сульфати(SO4), 

мг/куб.дм 

14,4 15,1 17,3 50,5 4,8 250,0 

Хлориди(Cl),  

мг/куб.дм 

12,1 10,7 12,1 17,8 10,7 250,0 

Гідрокарбонати(HCO3), 

мг/куб.дм 

201,3 237,9 259,3 292,8 201,3 не 

визнач. 

Амоній(NH4),  

мг/куб.дм 

- - - - - 0,5 

Нітрати(NO3), 

мг/куб.дм 

11,0 13,0 14,0 18,0 11,0 50,0 

 

Відповідно до результатів дослідження усі проби води відповідають 

вимогам ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною».Уся вода, що подається до Львова 

є екологічно безпечною і чистою, оскільки подається з підземних джерел 

та великої кількості водозаборів. 
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УКРАЇНА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

Якуніна Я.К., студентка 1 курсу 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Овєчкіна О.А. 

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

 

 У міжнародному співробітництві з охорони навколишнього 

середовища Україна заявила про себе як активний учасник, приєднавшись 

до роботи усіх природоохоронних організацій, які діють під егідою ООН. 

Наша держава приймає участь у більше ніж двадцяти міжнародних угодах 

з питань екології, міжнародних конвенціях й природоохоронних заходах 

щодо реалізації екологічних програм і проектів, прагне виконувати 

міжнародні зобов'язання з охорони навколишнього середовища й 

виступати з екологічно значущими пропозиціями. Так, ще у 1992 р. 

Україна на саміті у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) внесла пропозицію щодо 

запровадження екологічної конверсії промислових підприємств, визнавши 

концепцію екологізації економіки: по-перше, як теоретичну основу 

розв'язання екологічних та природоохоронних проблем суспільства на 

глобальному та регіональному рівнях; по-друге, як платформу побудови 

партнерських   відносин з іншими країнами, зацікавленими  у вирішенні  

означених питань [1]. Україна розгорнула активну природоохоронну 

діяльність як:  член провідних міжнародних організацій, діяльність яких 

пов'язана із з’ясуванням глобальних та регіональних аспектів охорони 

довкілля (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВООЗ); учасник Комітету з екологічної 

політики Європейської Економічної Комісії та  співавтор майже 44 

Меморандумів про взаєморозуміння країн щодо співробітництва в галузі 

охорони довкілля та протидії негативних змін клімату з  впровадженням 

відповідних спільних проектів. Міжнародне співробітництво в галузі 

ядерної та радіаційної безпеки здійснюється Україною з країнами  

Європейського Союзу, а також на двосторонній основі  -  зі США, ФРН, 

Канадою, Швецією та Японією [1].  

Слід сказати, що міжнародне співробітництво у галузі охорони 

навколишнього природного середовища та безпеки існування суспільства 

посідає одне з важливих місць не лише у зовнішньополітичному курсі, але 

й у внутрішній політиці нашої держави. В Україні створено біосферні 

заповідники, що внесені Бюро міжнародної координаційної ради з 

програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» до міжнародної мережі 

біосферних заповідників, а саме: Асканія-Нова (Херсонська область), 

Чорноморський (Херсонська, Миколаївська області), Карпатський 

(Закарпатська область). Ще у 1996 р. Україна приєдналася до Бернської 

конвенції про збереження диких видів рослин і тварин, в рамках якої 
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понині реалізуються проекти "Карпатська транскордонна екологічна 

мережа" та "Збереження різноманіття в Азово-Чорноморській екологічній 

мережі".  

Усі ці дії уряду надзвичайно важливі, але головне те, що населення 

має змінити своє ставлення до навколишнього середовища, починаючи з 

формування екологічного світогляду підростаючого покоління, а саме 

дітей в дитячих садочках, які надчутливо сприймають інформацію про 

правила використання природних ресурсів та небезпеку їх зникнення. 

Здійсненню означених цілей можуть слугувати спеціалізовані навчальні 

матеріали, які матимуть в собі зміст підказок щодо правильного 

користування  природними ресурсами й цивілізованого ставлення до 

навколишнього середовища. Прикладом таких матеріалів можуть бути 

різноманітні розвиваючі ігри, букварі, книги, надалі - тренінги, екологічні 

квести і т.д, що у сукупності ненав'язливо впливатиме на світогляд 

підростаючого покоління. Процес екологічної освіти та виховання, 

починаючись у дитинстві, має  продовжуватися протягом усього життя 

людини, задавати орієнтири професійної освіти та діяльності, що в межах 

впровадженого Болонського освітнього процесу потребує відповідного 

узгодження програм викладання екологічних дисциплін на рівні середньої 

та вищої школи [2].  

Слід також зауважити, що кожен з наших громадян має буде не лише 

екологічно обізнаний, але й мотивований щодо раціонального 

використання природних ресурсів та вдосконаленні системи захисту 

навколишнього середовища. Такі мотиви створюються завдяки екологічно 

орієнтованій діяльності  уряду, що має будуватися на: по-перше, посиленні 

правил  щодо скорочення промислових викидів та відповідного покарання 

за їх порушення згідно чинного законодавства; по-друге, підтримці й 

фінансуванні програм, спрямованих на розвиток нових 

екологозберігаючих технологій у виробничій та невиробничій сферах; по-

третє, розробці й послідовній реалізації концепції культури цивілізованого 

природокористування, за якою кожен громадянин  повинен мати  змогу 

раціонально й відповідально розпоряджуватися природними ресурсами, 

отже здійснювати власний внесок у розвиток навколишнього середовища. 

Лише за таких комплексних умов стануть видимі зміни в складних та 

масштабних заходах, які здійснює держава на внутрішньому та 

зовнішньому рівнях екологозахисної діяльності. 

Література 
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГОСТАНУ МОНАСТИРИСЬКОГО РАЙОНУ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Демчак Л.А., науковий керівник – д.т.н., проф. Мальований М.С. 

Національний університет “Львівська політехніка” 

 

Тернопільщина належить до відносно благополучних в екологічному 

відношенні регіонів, однак в області спостерігається значний рівень 

забруднення атмосфери нестаціонарними джерелами (автомобільний 

транспорт), діючими виробничими підприємствами та 

сільськогосподарською діяльністю. 

Найбільший внесок у валовий викид забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря Тернопільської області від підприємств 

Тернопільського, Гусятинського, Чортківського, Кременецького районів та  

Малашівецьке сміттєзвалища (на яке вивозяться тверді побутові відходи 

міста Тернополя) яке завантажене більш як на 90 %. Основним джерелом 

забруднення атмосферного повітря в області є викиди вихлопних газів 

автотранспорту, що зумовлено збільшенням кількості одиниць 

автотранспорту. Відмічається активізація транспортного руху в 

центральних частинах міст та на вулицях населених пунктів. В зимовий 

період забруднювачами атмосферного повітря є викиди котельнь 

опалювальної системи, приватних будинків, індивідуальних опалювальних 

систем комунальних квартир. Загалом в атмосферному повітрі області 

визначався вміст 15 забруднюючих речовин — пилу, діоксиду сірки, 

оксиду вуглецю, діоксиду азоту, оксиду азоту, формальдегіду, а також 

важких металів (залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром і 

цинк) і бенз(а)пірену. Протягом року найбільше забруднення переліченими 

вище інгредієнтами відзначалося у серпні, коли індекс забруднення 

атмосфери (ІЗА) становив 4,68. У цьому місяці було зафіксовано 

перевищення середньомісячної гранично допустимої концентрації по 

діоксиду азоту — в 1,4 ГДК. 

Зміна хімічного складу повітря внаслідок діяльності людини  

спричинила виникнення феномену “кислотних дощів”. Збільшення вмісту 

кислих іонів та постійне вимивання лужних катіонів призводить до того, 

що кислотність ґрунтів також збільшується. На підкислених ґрунтах 

знижується врожайність, а зростання кислотності у водоймах призводить 

до загибелі всього живого.  

До виробничих підприємств з високим степенем ризику забруднення 

навколишнього середовища Монастириського району відносяться: МПД 

«Ковалівський спиртовий завод», Монастириське комунальне 

господарство, Коропецьке комунальне господарства, ТЗОВ «Задарівський 

цегельний завод», найбільший рівень забруднення спричиняє діяльність 

МПД «Ковалівський спиртовий завод».  
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На сьогоднішній день в Тернопільській області налічується 11 

спиртзаводів, з яких працюють лише чотири. До працюючих належить і 

МПД Ковалівський спиртовий завод, який розташований у с.Ковалівка 

Монастириського району Тернопільської області. 

Ковалівський спиртовий завод виробляє етиловий спирт (С2Н5ОН) із 

меляси. В процесі переробки етилового спирту утворюється барда, яку 

виливають у ставки - відстійники. В результаті розкладу барди у ставках-

відстійниках утворюється токсичні речовини із неприємним запахом, які 

забруднюють атмосферу.  

Раз в місяць апарати бродильного та варильного відділень, апаратного 

відділення миються розчином соляної кислоти, при цьому в атмосферу 

виділяється хлороводень. В процесі бродіння та перегонки спирту в 

атмосферу виділяються через загальнообмінну вентиляцію спирт 

етиловий, кислота оцтова та ацетальдегід. В процесі просочення дріжджів 

карбамідом в атмосферу частково поступає аміак. Після ректифікації, в 

процесі перекачування спирту в спиртосховище та цистерни незначна його 

частина потрапляє в атмосферу. 

Забруднюється повітря у Монастириському районі і пестицидами, які 

зазвичай розпилюють на поля з літаків місцеві фермери. Особливо 

токсичні фосфорорганічні пестициди, в процесі фотолізу яких в атмосфері 

утворюються продукти ще більш токсичні. До потенційних канцерогенів 

відносять і такі широко розповсюджені забруднювачі повітря, як полі-

хлор-біфеніли, які зазвичай додають до пестицидів для посилення дії 

отрутохімікатів.  

Оскільки у Монастириському районі немає діючих великих 

промислових підприємств, то питна вода у джерелах іноді забруднюється 

стічними водами із сільськогосподарських полів які обробляються 

отрутохімікатами (пестицидами, гербіцидами). 

Отже, запобігання виникненню екологічних проблем, виховання 

бережливого ставлення до природи, є одним із основних завдань 

сьогодення. Воно забезпечить збереження її краси та багатства для 

майбутніх поколінь. 

З метою поліпшення екологічної ситуації в Монастириському районі і 

покращення стану здоров'я населення необхідно: 

- впровадження на Ковалівському спиртовому заводі безвідходної 

технології; 

- впровадження заходів щодо екологічно безпечної утилізації 

спиртової барди; 

- насадження широколистих дерев (тополь), поблизу відстійників, з 

метою зменшення неприємного запаху; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ САНАТОРІЮ «ШКЛО»  

Годунко Валерія 

Науковий керівник: Мокрий В.І., д.т.н. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» розташований у в 

однойменному селі Яворівського району за 40 км від Львова, у мальовничому 

лісопарку Розточчя площею 80 га, оточеному масивами соснових лісів. Перший 

медичний опис лікувальних властивостей лікувальних джерел місцевості Шкло 

зробив польський лікар Войцех Очко у 1576 р. З цього часу «Шкло» є одним із 

лікувальних місць Львівщини. Курорт створює унікальний комплекс природних 

лікувальних ресурсів: гориста місцевість, чисте повітря, питтєві джерела 

слабомінералізованої води «Нафтуся-Шкло», сірководневі джерела малої і 

середньої мінералізації, торф’янисто-мiнеральнi лiкувальнi грязі, фітотерапія. 

Мета роботи – моніторинг ресурсів перезволожених ландшафтних систем 

курорту «Шкло», розташованих у зоні з нестійким зволоженням.  

На території санаторію функціонує бювет, побудований на основі 

джерела мінеральної води з дебетом 12 м
2
 на добу. «Нафтуся-Шкло» це 

маломінералізована (0,7 г/л) гідрокарбонатно-натрієво-кальцієва вода з вмістом 

сірнистих вуглеводів, органічних добавок, мікроелементів (йод, марганець, 

залізо). Зазначений хімічний склад обумовлює біохімічну активність та 

лікувальний ефект мінеральної води.  

Глибинні сірководневі води Шкло подібні до вод курортів Сочі-

Мацестиського типу. Води сірководневих джерел добувають зі свердловин 

глибиною 90 м. За хімічним складом це сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-

магнієва вода з малою мінералізацією (2,5-4 г/л) і зі складом сірководню до 150 

мг/л. Механізм дії сірководневих ванн складається з суми ефектів хімічної, 

термічної, гідростатичної і рефлекторної дії.  

Першу лічницю на базі цілющих торф’яних пелоїдів Шкло відкрито в 

1616 р. Рельєф території рівнинний, розташований у долині р. Шкло. Збереглися 

екземпляри багатовікових дубів і лип. Лікувальні пелоїди – типовий купоросний 

осоково-очеретний торф’яник низинного типу з високим вмістом сульфатів 

заліза та алюмінію, сірководню і бітумів. Це зумовлює сильну кислу реакцію і 

високі лікувальні властивості пелоїдів.  

Природна рослинність і природні умови перезволожених ландшафтних 

систем в результаті їхнього господарського використання змінюються. Для 

ефективного використання лікувальних, оздоровчих та рекреаційних 

властивостей необхідне створення мережі заповідних об’єктів перезволожених 

ландшафтних систем. Надання статусу заповідних збереже екологічну 

рівновагу території, забезпечить стаціонарні дослідження фонового 

екологічного моніторингу.  
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ СТЕБНИЦЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 

Кравців Ростислав 

Науковий керівник: Мокрий В.І., д.т.н. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Екологічна безпека Стебницького гірничопромислового району (ГПР) 

обумовлена негативним впливом ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» на 

довкілля. Екологічну загрозу на території впливу підприємства створюють 

підземні гірничі виробки, які спричинюють карстопровальні і 

зсувонебезпечні явища, а також хвостосховище. 

Мета роботи – обґрунтування оптимального комплексу геофізичних 

та геохімічних методів дослідження для визначення нестійкої зони, 

пов’язаної з розвитком природно-техногенного карсту та картування 

ореолів техногенного забруднення поверхневих і підземних вод.  

Для розробки конструктивних заходів забезпечення екологічної 

безпеки Стебницького ГПР доцільне розроблення системи моніторингу 

карстопровальних і зсувонебезпечних процесів на основі програмного 

комплексу збору та обробки даних геофізичних досліджень. Пропонується 

автоматизована інформаційно-аналітична система геофізичного 

моніторингу в складі: 1. Мережа вібраційно-сейсмічних датчиків реєстрації 

зсуву ґрунту; 2. Система керування базами даних, аналізу, моделювання і 

прогнозування геодинамічних процесів, розміщена на публічному інтернет-

сервері; 3. Система сигналізації, оперативного повідомлення і реагування.  

Актуальність задач оцінки стійкості території, із визначенням 

перспективи просідання земної поверхні та карстопровальної небезпеки, 

обумовлює необхідність застосування комплексу геофізичних та 

геохімічних методів. Для вирішення зазначених задач, доцільне 

використання методів: вертикальних електричних зондувань; зондувань 

становленням електромагнітного поля; гравіметрії; радіохвильового 

просвічування; природного імпульсного електромагнітного поля Землі; 

природного електричного поля. При комплексній інтерпретації: 

узгоджуються дані різних електричних і електромагнітних методів; 

приводяться експериментальні дані глибин, отриманих за даними геофізики, 

до реальних; застосовується інтегральний підхід до інтерпретації; 

конкретизується коло задач, які вирішувались геофізичними методами, у 

відповідності до конкретних геологічних умов.  

Застосування інтелектуальних геофізичних вимірювальних систем 

забезпечує динамічну візуалізацію геодинамічної активності процесів 

утворення і розвитку техногенного карсту шляхом побудови 3Д моделей 

розподілу критерію імовірності карстової небезпеки окремих ділянок 

шахтних полів Стебницького ГПР.   
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ЛАНДШАФТУ ГІДРОПАРКУ «ПІСКОВІ ОЗЕРА» 

Ноласко Рікардо 

Науковий керівник: Мокрий В.І., д.т.н. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Природні ландшафти міста і околиць впродовж століть 

підпорядковувалися певним функціональним завданням, які ставило міське 

життя. Міські дерева беруть на себе головний удар, перехоплюючи викинуті 

підприємствами і транспортом пил, сажу і гази. На основі фенологічних, 

анатомо-морфологічних і біофізичних досліджень розробляються показники 

стійкості рослин до різноманітних стрес-факторів. Рослини служать 

індикаторами, які дають можливість визначити стан геосистем зелених зон 

урболандшафтів для оптимального управління та територіально-

функціонального планування.  

Мета роботи - діагностика фізіологічного стану рослин екосистем 

парку, як біоіндикаторних моделей урбанізації ландшафтів. 

Гідропарк «Піскові озера» був облаштований у 1960-ті роки на місці 

зруйнованого ландшафту – колишніх кар'єрів з видобутку піску. Озера 

утворилися через просочування води на дно піщаної виїмки. В середині ХХ 

століття на місці парку було сміттєзвалище. Створення Піскових озер, які 

розташовані всередині великого міста, розпочалося з прибирання 

сміттєзвалища, а завершилося виникненням одного з небагатьох львівських 

гідропарків – маленького шкельця у вітражі старовинного Львова.  

Досліджено фотобіологічні показники фотосинтетичної функції 

рослин гідропарку «Піскові озера» та еколого-фітоценотичних поясів 

м.Львова. Вплив стресових умов середовища проявляється в зміні 

активності фотосинтетичного апарату рослин. Зв'язок фотосинтетичних 

процесів з кінетикою флуоресценції хлорофілу, обумовлює використання 

цього підходу для вирішення прикладних задач фізіології рослин міських 

насаджень. Проведені дослідження морфофізіологічних параметрів рослин 

дозволяють оцінити екологічний потенціал антропогенізованих екотопів 

гідропарку «Піскові озера», які на даний час знаходяться на різних стадіях 

розвитку та самовідновлення.  

Обчислені порівняльні співвідношення вмісту пігментів та 

флуоресцентного індексу життєвості вказують на зниження фізіологічної 

активності, обумовлені лімітуванням едафічними умовами технотопу 

рекультивованого сміттєзвалища та рекреаційним пресом. Фізико-хімічні 

властивості техногрунту – значне ущільнення, перезволоження, оглеєння 

обумовлюють переважанню анаеробних умов і відповідно процесу 

мінералізації органічної речовини, обмежують фотосинтетичну активність і 

реалізацію екологічного потенціалу рослинних угрупувань.   
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Зелена зона Львова являє собою систему природних ландшафтів міста і 

його приміської зони, яка протистоїть несприятливим урбанізаційним процесам. 

Ці ландшафти знаходяться на різному рівні антропогенного впливу і мають 

багато схожих елементів. Основну еколого-естетичну та дезурбанізаційну 

функцію виконує система природних ландшафтів міста, однією із ланок якої є 

етнографічний парк «Шевченківський гай».  

Мета роботи - діагностика фізіологічного стану рослин парку, які 

використані в якості біоіндикаторних моделей антропогенізації екосистем.  

Досліджено фотобіологічні показники фотосинтетичної активності 

рослин етно-парку «Шевченківський гай» та еколого-фітоценотичних поясів 

Львова. Вплив стрес-факторів середовища прослідковується на активності 

фотосинтетичного апарату рослин. Комплексний підхід до встановлення в'язку 

фотосинтетичних процесів з окремими стадіями складних кінетичних змін 

флуоресценції хлорофілу рослин, обумовлює використання цього підходу для 

вирішення прикладних завдань промислової ботаніки, фізіології рослин міських 

насаджень.  

За результатами спектрофотометричних методів вимірювань вмісту 

пігментів, дослідження кінетичних змін фотоіндукованої флуоресценції та 

розрахунку індексу вітальності, визначено концентрації хлорофілів «а», «b» і 

каротиноїдів в асиміляційних органах смереки, сосни, бука, які формують 

основу зелених насаджень етно-парку «Шевченківський гай», а також дерев з 

еколого-фітоценотичних поясів Львова. Зміни кількісного вмісту пігментів 

обумовлені адаптаційними здатностями рослин до впливу антропогенних 

стресових факторів.  

Отримані результати кількісних та якісних вимірювань вмісту пігментів, 

флуоресцентних параметрів, а також індексу життєвості, підтверджені 

результатами математико-статистичної обробки експериментальних даних. 

Вони фіксують підвищення показників життєвості рослин на ділянках 

рекультивованого кар’єрного техноґрунту, з відносно невисоким рекреаційним 

навантаженням, що володіє високим грунтово-екологічним потенціалом, 

забезпечуючи оптимальні умови зволоження та доступності поживних речовин. 

Досліджені морфофізіологічні параметри рослин доцільно включити у 

базу даних експертно-інформаційної системи паркової території, оскільки вони 

дозволяють оцінити екологічний потенціал природних та антропогенізованих 

екотопів етно-парку «Шевченківський гай», які на даний час знаходяться на 

різних стадіях розвитку та самовідновлення.  
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Зі збільшенням кількості людей на планеті відчувається все гостріше 

проблема переробки сміття, яка потребує першочергового вирішення з 

боку всіх країн. На сьогоднішній час в Україні «сміттєва культура» не 

надто розвинена. За теоретичними підрахунками, близько 7% території 

України (понад 4 млн га) займають відходи, а їх загальний об’єм складає 

10-11 млн. т на рік. 

Більшість провідних держав світу найчастіше використовують 

вторинну переробку, тому що цей спосіб вважається одним з 

найефективніших способів утилізації та є екологічно чистим і 

ресурсозберігаючим. Досліджено, що у світовій практиці переважна 

кількість ТПВ вивозиться на звалища (полігони): у США – 73%, у 

Великобританії – 90%, у Німеччині – 70%, у Швейцарії – 25%, в Японії – 

близько 30%. Щорічно міста Франції та Великобританії викидають до 50 

млн. т промислових відходів, у ФРН – до 61 млн. т, в Італії – до 44 млн. т. 

У Німеччині підприємець може отримати 90 євро за кожну тонну 

утилізованого сміття. 

В Україні також існує законодавча норма про те, що підприємці 

мають право на кошти з екологічних фондів місцевих бюджетів, хоча на 

практиці вона не завжди діє. Тим не менш, в нашій країні є приклади того, 

як ініціатива створення бізнесу по переробці відходів отримала реалізацію 

та навіть стала успішною. Наприклад, власники підприємства «Грінко» 

використали свої кошти для будівництва сортувального заводу. Вони 

стверджують, що ринок переробки сміття має великі комерційні обсяги і 

дозволяє отримувати гідний прибуток. 

Отже, беручи до уваги досвід розвинених країн, запровадження в 

Україні «сміттєвої культури» та реалізація проектів по переробці сміття є 

цілком реальним. А в майбутньому ринок переробки сміття зможе 

забезпечити економічний розвиток нашої країни. 
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Системний аналіз якості атмосферного повітря є складовою такого 

аналізу якості довкілля загалом. Він передбачає дослідження, в якому 

об’єкт аналізують через призму його компонентів та зв’язків між ними, що 

забезпечують його функціонування як системи. Поліструктурність 

навколишнього середовища зумовлює необхідність його покомпонентного 

аналізу, зокрема атмосферного повітря, особливо в сучасних умовах 

інтенсивного прогресуючого антропогенного навантаження на тлі 

ущільнення міської забудови та зростання частки автотранспорту. 

Питаннями системного аналізу компонентів довкілля займались 

Бараннік В.О., Дмитренко Т.В, Добровольський В. В., Александров І. О., 

Борецька О.Ю, Данилко В.К, Кравець О. О., Линюк О.Є., Яворська О.М. 

Основною робочою гіпотезою при реалізації системного аналізу 

якості атмосферного повітря є встановлення не лише рівня забруднення, а 

його якісних характеристик на які впливають: тип і вміст забруднюючої 

речовини, метеорологічні показники в контексті розсіювання домішок, 

реакції на рівень забруднення повітря з боку живих організмів, зокрема 

лишайників та людини. 

З огляду на це, одним з перших етапів системного аналізу якості 

атмосферного повітря міста Тернополя є складання реєстру підприємств та 

організацій, які функціонують в межах досліджуваної території та в межах 

суміжних адміністративних одиниць – районів, областей, які знаходять в 

зоні впливу переважаючих повітряних мас. Аби результати були 

об’єктивними необхідно врахувати галузі промисловості та характер 

викидів, які вони продукують. Беручи до уваги переважання західних 

вітрів, обліку також підлягають виробництва, викиди яких приносяться у 

місто Тернопіль з заходу. Коло таких господарських об’єктів легко 

отримати при накладанні карт «Клімат Тернопільської області» «Клімат 

Львівської області» на карту «Промисловий комплекс Львівської області», 

складену на основі реєстру промислових підприємств Золочівського, 

Перемишлянського та Бродівського районів в зону впливу (до 100 км) яких 

потрапляє територія району. За аналогією формуємо перелік підприємств 

Івано-Франківської області, враховуючи південно-західні повітряні маси. 

Інформація щодо рівня забрудненості атмосферного повітря 

викидами шкідливих речовин від стаціонарних джерел агрегується 
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Державною службою статистики України (звіт за формою № 2 ТП-

повітря). Відповідно дані про компонентний та кількісний склад 

забруднюючих речовин по Тернополю можна взяти у Головному 

управлінні статистики у Тернопільській області, де щорічно видають 

статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення». Такі бюлетені стануть 

джерелом інформації щодо викидів забруднюючих речовин та парникових 

газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, обсяги викидів 

забруднюючих речовин за видами економічної діяльності та за хімічним 

складом, їх щільність на 1 км
2
 території та обсяги викидів у розрахунку на 

одну особу по області та за районами і містами.  

Реалізація системного аналізу повітря зумовлює необхідність 

встановлення компонентного складу в розрізі окремих підприємств. Такого 

типу інформацію також можна отримати в Головному управлінні 

статистики в Тернопільській (Львівській, Івано-Франківській), 

скориставшись інструкцією, розміщеною на сайті 

(http://www.te.ukrstat.gov.ua/zinfor.html) (Рис.1 ). 

 
Рис.1. Головне управління статистики як джерело даних у 

системному аналізі якості атмосферного повітря. 

Для того, щоб оцінити якість атмосферного повітря доцільно 

скористатись «Регіональною доповіддю про стан навколишнього 

природного середовища в NN області у ХХ році 

(http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/reg-dopovid).  

Отримані відомості сукупно з власними результатами аналізу 

відібраних про повітря дозволять актуалізувати і об’єктивізувати дані про 

якісні показники повітря. При цьому невід’ємною частиною дослідження 

повинно стати вивчення метеорологічних даних, які впливають на 

розсіювання і перенесення домішок, а відтак, на якість повітря. З цією 

метою використовуємо відомості метеорологічних станції, а також сайтів 

http://rp5.ua/Архів_погоди, де є архів погоди за будь-який рік з 

показниками температури, вологості повітря, атмосферного тиску, 

швидкості та напрямку вітру, хмарності, середньої температури. 
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ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЦИБУЛІ 

ШАЛОТ 

Гордієнко І.М., канд. с.-г. н., ст.н.с. , 

Бухало Н. М., студентка   3…. курсу, факультет захисту рослин, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 

 

У сучасних умовах  розвитку  аграрного виробництва  особливо 

актуальним є пошук шляхів зменшення пестицидного навантаження на 

біоценози та підвищення екологічної безпеки навколишнього  природного 

середовища. Одним із таких шляхів може бути біологізація землеробства, 

що базується на принципах стійкого розвитку екосистем.   

Перехід країни на біологічні основи ведення  сільського 

господарства, створення та розширення безпечних агроекосистем за 

використання відповідних альтернативних технологій  збільшує 

можливості виробництва екологічно чистої,  конкурентоспроможної 

продукції. Разом з тим відповідність міжнародним стандартам якості 

можлива за технологічного вирощування сільськогосподарських культур 

на органічній основі  –  без застосування синтетичних добрив, хімічних 

препаратів тощо [1–3].  Застосування мікробіологічних препаратів в 

сільському господарстві відкриває широкі перспективи збільшення 

біологічної продуктивності сільськогосподарських культур і поліпшення їх 

якості. 

Цибуля шалот є досить поширеною овочевою рослиною в Україні, 

яка, маючи багато переваг над цибулею ріпчастою, характеризується 

низькою врожайністю і адаптивністю. Перспективним напрямком 

підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, є 

застосування біопрепаратів. 

Вивчення впливу біопрепаратів на формування врожайності та якості 

продукції цибулі шалот було метою наших досліджень.  У дослідах 

вивчали біопрепати Гаупсин і Триходермін. Біопрепарати застосовували  у 

вигляді розчинів для обробки цибулин перед садінням, а потім три рази в 

період вегетації рослин цибулі шалот відповідно до схеми наведеній в 

таблиці 1.  

У результаті застосування біопрепаратів висота рослин збільшувалась 

на 3,9 – 8,7 см порівняно з контролем (обробка водою). Найвищими рослини 

були при застосуванні суміші препаратів Гаупсину і Триходерміну під час 

вегетації – 55,7 см.  

Застосування біопрепаратів сприяло істотному підвищенню 

врожайності цибулин відносно контролю (без обробки) на 15,4 – 27,3 % 

(табл. 2). Найбільшу врожайність забезпечило застосування препарату 

Гаупсин – 14,9 т/га. Відмічено також, що застосування біологічних 

препаратів підвищувало товарність цибулі сорту Ліра, яка на контролі 
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складала 95,9 %, на ділянках із застосуванням біопрепаратів вона 

достовірно зростала  до 97,3 – 98,0 %.  

 

1 - Товарна урожайність цибулі шалот сорту Ліра залежно від 

біопрепаратів, 2017 р. 

 

Зростання урожайності на ділянках, де рослини обробляли 

біопрепаратами пояснюється збільшенням кількості цибулин у гнізді. На 

основі кореляційного аналізу виявлено тісній зв'язок між цими 

показниками, який складає r=0,93.  

На варіанті за обробки рослин водою (контроль) у цибулинах сухої 

речовини містилось 18,96%, аскорбінової кислоти 5,13мг/100 г, загального 

цукру 13,35 %, моноцукрів 0,85%, сахарози 11,87%. Біопрепарати не 

чинили негативного впливу на біохімічні показники цибулин цибулі 

шалот, вони залишались на високому рівні. 

Отже, застосування біопрепаратів забезпечує зростання середньої 

кількості цибулин в кущі на 0,8 – 0,9 шт порівняно з необробленими 

рослинами (3,4 шт.), а урожайність цибулі зростає на 15,4 – 27,3 % % 

відносно контролю  (11,9 т/га). Найбільшу врожайність забезпечило 

застосування препарату Гаупсин – 14,9 т/га, товарність - 97,8 %. 

 

Література. 
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Варіант досліду 
Товарна 

урожайність, т/га 

+/- до  

контролю 

Товарність 

урожаю, % 

Контроль (обробка 

водою) 11,7  95,9 

Гаупсин 14,9 3,2 97,8 

Триходермін 13,5 1,8 97,6 

Гаупсин + триходермін 

(вегет) 14,2 2,5 98,0 

Гаупсин + триходермін 

(вегет+ цибулини) 13,7 2,0 97,3 

  НІР 0,05  1,5 1,3 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ГРУНТІВ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Ільчина О.І., Венгер Л. О. – к.т.н., доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

У межах Золочівського р-ну Львівської обл. добре виділені три типи 

фізико-географічних одиниць - ландшафти Малополіські, Гологірські та 

Вороняки. Мале Полісся суттєво відрізняється від двох інших за геологічною 

будовою, типом ґрунтів, режимом їхнього зволоження та типом 

сільськогосподарського використання, тоді як Гологори і Вороняки є досить 

схожими, проте мають і суттєві відмінності в будові, та забрудненні важкими 

металами, що переважно повязане з різним типом сільськогосподарського 

використання земель. 

Рівень вмісту хрому в ґрунтах більше залежить від їхніх типів. На всій 

території Золочівського р-ну, де поширені темно-сірі опідзолені та оглеєні 

ґрунти, рівень вмісту хрому досить великий. Значна частина хрому є в складі 

мінералів або утворює різноманітні Сr 3+ - і Fe3+ -сполуки. Оскільки Сr 2+ у 

дуже кислому середовищі інертний (за рН 5,5 він майже повністю випадає в 

осад), то його сполуки в ґрунтах уважають дуже стабільними. Сполуки Сr 5+ 

легко мобілізуються як у кислих, так і в лужних ґрунтах. Унаслідок 

антропогенного забруднення вміст хрому в поверхневому шарі ґрунту збіль- 

шується. Головними його джерелами є деякі промислові відходи (гальванічні 

осади, відходи заводів та виробництв, де хром використовують у складі 

пігментів фарб) та осад стічних вод. Хром, що потрапляє з техногенних 

джерел, зазвичай накопичується в тонкому поверхневому горизонті ґрунтів. 

Токсичність хрому залежить від ступеня його окиснення та наявності для 

рослин хроматів. Він спричинює бронхіальний рак. Також рівень вмісту хрому 

в ґрунтах може залежати від багатих на цей елемент материнських порід і 

рельєфу. Високий вміст хрому зафіксовано навколо м. Золочева, с. Словіти, в 

околицях сіл Гологори, Зашків та Лісове, а також практично на всьому масиві 

Гологір. Середній валовий вміст Cr становить 100–150 мг/кг ґрунту. 

Поширення міді на території Золочівського р-ну головно зумовлене 

антропогенним чинником. Це пов’язано із вмістом міді у добривах, якими 

обробляли сільськогосподарські культури. Підвищений вміст міді 

зареєстровано на масиві Гологори, біля с. Кривичі на заході району та на 

північний схід від м. Глиняни. Мідь порівняно малорухомий елемент у 

ґрунтах, і її сумарний вміст слабко змінюється в ґрунтових профілях. 

Закономірний у широкому масштабі розподіл міді в ґрунтах засвідчує, що її 

початковий стан зумовлений двома головними чинниками – материнськими 

поро- дами та ґрунтотворними процесами. Мідь міститься у різноманітних 

мінеральних структур, не здатна до дифузного перенесення в ґрунті. Деякі 

ґрунтові мінерали, такі як гідро- слюди алюмінію і заліза, карбонати й 
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фосфати, а також глинисті силікати, утворюють нерухомі сполуки міді, які є 

найстійкішою її формою в ґрунті. Забруднення ґрунтів сполуками міді – це  

результат використання речовин, які містять мідь: добрив, розчинів для 

обприскування, сільськогосподарських та комунальних відходів, а також 

потрапляння з індустріальних джерел. Мідь спричинює інтоксикацію, анемію, 

гепатит. Вміст міді мінімальний у добре дренованих ґрунтах. 

 Високий вміст манґану частково простежено у сірих і темно-сірих 

опідзолених ґрунтах. У Золочівському р-ні манґан у великих кількостях 

поширений у масивах Вороняків та Гологір, у районі смт Поморяни та с. 

Словіта. Манґан є одним з найпоширеніших мікроелементів у літосфері. Він 

міститься у ґрунтах у вигляді конкрецій. Його поширення на досліджуваній 

території пояснюють великим вмістом у материнських породах і рельєфом. 

Значна концентрація нікелю виявлена на північний захід від Золочева, 

біля с. Княже. Це пов’язане з болотними та лучно-болотними ґрунтами (рис. 

6). Стан нікелю в ґрунтах також визначений його вмістом у материнських 

породах. Однак рівень концентрації нікелю у верхньому шарі ґрунту залежить 

також від ґрунтотворних процесів і техногенного забруднення. Найвищий 

вміст нікелю зафіксовано в глинистих і суглинистих ґрунтах, у ґрунтах на 

основних та вулканічних породах та в ґрунтах, багатих на органіку. Особливо 

високий рівень вмісту Ni в торф’янистих ґрунтах, де цей елемент є у вигляді 

легкорозчинних органічних комплексів. Під час звітрювання гірських порід 

нікель легко вивільняється, а потім осаджується переважно з оксидами заліза і 

манґану. Подібно до Fe і Мn, двовалентний нікель порівняно стабільний у вод- 

них розчинах і може мігрувати на значні відстані. Органічна сировина добре 

сорбує елемент. У ґрунтах він тісно пов’язаний з оксидами манґану і заліза, 

менш активний з різноманітними компонентами ґрунтів. У верхніх горизонтах 

ґрунтів нікель є в органічно зв’язаних формах, частина з яких – легкорозчинні 

сполуки. Концентрація валових форм нікелю в природних розчинах верхніх 

горизонтів різноманітних ґрунтів змінюється від 3 до 25 мг/кг ґрунту, 

максимальні значення зафіксовано в середині інтервалу. 
Отже, висока концентрація елементів у ґрунтах залежить від вмісту цих 

елементів у материнських породах (титан і цирконій, велика концентрація 

яких є на всій території масиву Гологори). В окремих випадках диференціація 

вмісту важких металів залежить від типів ґрунту, рельєфу, наявності водойм 

(наприклад, нікель та манган – добре розчинні елементи і можуть потрапляти в 

ґрунти із стічними водами підприємств). Чи не найважливішу роль у 

поширенні будь-якого елемента відіграє антропогенний чинник, оскільки 

людина в процесі життєдіяльності широко використовує здобутки хімії та 

мало звертає увагу на наслідки. Загальною закономірністю поширення всіх 

елементів є концентрація їх навколо населених пунктів, сільськогосподарських 

угідь, де інтенсивно використовують добрива із вмістом шкідливих речовин. 
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СТАН ВИКОРИСТАНЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ І ОХОРОНА 

ЗЕМЕЛЬ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

Студент: Кірпіч А.В. 

Науковий керівник:  к.т.н., доц. Попович О.Р. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Сучасний стан використання земельних ресурсів Хмельницької 

області свідчить про те, що сільськогосподарська освоєність території 

області складає 60,8 %. Також на території області загальна площа 

деградованих земель, які підлягають залуженню, становить 664,2 тис. га. 

У Хмельницькій області розроблено «Програму розвитку земельних 

відносин» на 2014 – 2018 роки. Головною метою Програми було сприяння 

розвитку земельних відносин в області, створення таких правових і 

організаційно-економічних умов, які б стимулювали прагнення кожного 

власника чи користувача земельної ділянки до її правового і ефективного 

використання, підвищували відповідальність за охорону земель, 

збуджували активність громадян до посвідчення права власності на землю 

і тим самим сприяли розвитку ринкових відносин. 

Заходами Програми проведено інвентаризацію земель, здійснено 

розмежування земель державної та комунальної власності, проведено 

нормативну грошову оцінку земель, встановлено та змінено межі 

населених пунктів, здійснено консервацію малопродуктивних, 

деградованих і непридатних для сільськогосподарського використання 

земель, проведено рекультивацію земель. 

Згідно зі статистичними даними за минулий рік, в області 

нараховується 0,7 тис. га сільськогосподарських угідь, які зрошуються. 

Площа угідь, на яких необхідно виконати комплексну реконструкцію 

зрошувальної мережі, складає 0,3 тис. га, також нараховується 116,1 тис. га 

осушених сільськогосподарських угідь. Для поліпшення меліоративного 

стану цих земель необхідно провести реконструкцію осушувальної мережі 

на площі 5,4 тис. гектарів. 

Одним із незаперечних досягнень земельної реформи є 

запровадження оренди землі. Але майже половина площі земельних часток 

(паїв) здається в оренду терміном до 5 років. Коротко-строкова оренда є 

перепоною капіталовкладень для довгострокового поліпшення землі. 

Питома вага орендованої землі в недержавних сільськогосподарських 

підприємствах становить понад 95 %, тобто веде до глобалізації оренди 

землі і загрожує виснаженням ґрунтів через недотримання орендарями, які 

заради прибутку вирощують вигідні їм сільськогосподарські культури, 

умов угоди. 

Аналіз структури сільськогосподарських підприємств за 

економічними показниками та розміром сільськогосподарських угідь 
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показав, що в досліджуваному регіоні переважають сільськогосподарські 

підприємства, основою формування яких є оренда землі. Збільшення площ 

сільськогосподарського земле-користування за рахунок оренди є одним із 

шляхів концентрації сільськогосподарського виробництва. Найбільшу 

частину угідь селяни передали в оренду господарствам, які створені на базі 

колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. 

У сільському господарстві важливим чинником ефективності є якість 

земельних угідь. Останніми роками вжито дієвих заходів з охорони земель, 

картографування земельних угідь, ґрунтових обстежень, визначення 

територій техногенного забруднення земель. Через суттєве скорочення 

бюджетного фінансування земле охоронних і меліоративних заходів 

ґрунти регіону зазнали значних негативних змін. 

Раціональне та ефективне використання землі означає не тільки 

отримання максимуму необхідної сільськогосподарської продукції, а й 

підвищення її родючості. Тому особливу увагу необхідно приділити 

здійсненню комплексу організаційно-господарських, агротехнічних, 

гідротехнічних заходів щодо попередження ерозії ґрунтів, їх засмічення, 

заболочування та забруднення. 

Висновки. Загалом, оцінюючи сучасний стан земельного фонду 

області, можна стверджувати, що головною проблемою є його 

нераціональне використання, особливо в сучасному сільському 

господарстві. 

Для уникнення цієї проблеми передусім потрібно налагодити 

ефективний моніторинг земель. Для отримання стійких та високих урожаїв 

в області необхідно проводити заходи щодо поліпшення використання 

сільськогосподарських угідь і поліпшення їх родючості. Особливу увагу 

слід зосередити на проведенні заходів щодо поліпшення лук і пасовищ, 

меліорації і зрошення площ, очищення лук від чагарників, вапнування 

кислих та гіпсування солонцевих ґрунтів, усунення ґрунтової ерозії. 

Щоб забезпечити раціональне землекористування в області, 

необхідно здійснити низку заходів, а саме: зменшити розораність 

території, оптимізувати структуру посівних площ сільськогосподарських 

культур, забезпечити рекультивацію порушених земель, підвищити 

ефективність сільськогосподарського виробництва за рахунок збільшення 

продуктивності орних земель, пасовищ і сінокосів. 
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ЕКОЛООГІЧНІ ВИТРАТИ, НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА 

АУДИТУ 

Остап’юк П.Ю., Венгер Л.О. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Сучасна екологія – складно-організована система екологічних знань, яка 

поєднує в собі всі точні, природничі, гуманітарні, соціальні, а також 

економічні науки з метою розв’язання як локальних, так і світової екологічної 

проблеми. За структурою екологія поділяється на цілий ряд напрямків і 

класифікується за різноманітними ознаками. Витрати на охорону довкілля 

досить значні і зростають з кожним роком, тому, безперечно, без обліку цих 

витрат, контролю за їх фінансуванням і витрачанням, ефективністю вкладень 

неможливо обійтись. В зв’язку з цим екологами і економістами в галузі 

обліку, аудиту та аналізу слід шукати спільні точки дотику. 

Заходи, які нам пропонує екологія в плані охорони здоров’я і зокрема ті, 

які стосуються нашого дослідження, це лиш один напрямок діяльності, а саме 

комплексна охорона навколишнього середовища на рівні господарюючих 

суб’єктів промисловості. Ми не розглядаємо проблему глобально, населений 

пункт, регіон, держава, а локально. Але позитивні зрушення в обмежені 

викидів підприємствами в атмосферу та гідросферу будуть мати безперечно 

позитивний вплив на покращення загального екологічного стану. В підсумку 

вирішення локальних екологічних проблем дозволять вирішити їх і в 

глобальному планетарному плані. 

За мету поставлено впорядкувати систему бухгалтерського обліку і 

звітності промислових підприємств щодо витрат на екологію на локальному 

рівні стосовно практичної техноекології, яка займається безпосередньо 

вивченням техногенних факторів забруднення довкілля. 

Екологи однією з основних причин справедливо називають збільшення 

об’єму і розмірів викидів та відходів. Не меншою бідою і причиною 

забруднення є використання недосконалих технологій. Не відпрацьований 

механізм, який би контролював і обмежував підприємства в забрудненні 

навколишнього середовища. 

Першочерговим завдання держави повинен стати суворий контроль за 

дотриманням встановлених екологічних норм і квот. Для цього необхідно 

чітко мати обґрунтовані і розроблені на основі наукових досліджень заходи в 

галузі охорони навколишнього середовища. 

Вважаємо, що Міністерство фінансів України разом з Міністерством 

екології і  Державною екологічною службою мають погодити розмір 

необхідних фінансових коштів на екологічні потреби й покриття екологічних 

витрат. 

Екологічні витрати підприємства, на нашу думку, повинні поділятись на 

два напрямки. Перший напрямок це витрати на природоохоронну діяльність 
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(капітальні та поточні витрати на попередження та усунення і профілактику 

негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище). 

Другий напрямок, це безпосередньо екологічні витрати (екологічні 

платежі та збори, витрати на природоохоронну діяльність, експортно-

економічна оцінка наслідків забруднення і погіршення стану навколишнього 

середовища, платежі за використання природних ресурсів, штрафи і санкції 

за наднормативні викиди і відходи, компенсаційні виплати фізичним та 

юридичним особам, економічний збиток від забруднення). 

З метою розширення зв’язку екології з економічними науками в плані 

забезпечення користувачів об’єктивною повною та реальною інформацією 

про стан діяльності промислових підприємств з різноманітних видів 

природоохоронної діяльності авторами статті пропонуємо: 

 в системі бухгалтерського обліку виділити окремий об’єкту обліку 

«Витрати на охорону навколишнього середовища та праці»; 

 визначити склад витрат та втрат на охорону зовнішнього середовища 

та покращення техноекологічної ситуації; 

 систему бухгалтерського обліку ековитрат. 

Вважаємо за доцільне підняти полеміку відносно обліково-правового 

аспекту даного питання, зокрема щодо підготовки окремого Національного 

положення (стандарту) «Витрати на охорону навколишнього середовища та 

праці», а також запропонувати чітку систему обґрунтованих витрат на 

охорону довкілля. Для цього важливо забезпечити необхідний тісний зв'язок 

з всіма тими, хто має відношення і гріхи до навколишнього середовища, крім 

екологів і економістів звичайно. Проблема не те, що актуальна і 

багатофакторна, вона нагальна і потребує колективного науково-практичного 

розв’язку уже сьогодні. 

 

Перелік використаних  джерел: 

1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища / В.С. Джигирей - К. : Знання, 2002. - 203 с.  

2. Даньків Й. Охорона праці на підприємстві (організаційно-правові та  

обліково-аналітичні аспекти) / Й. Даньків, М. Остап'юк, В. Даньків // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 6. – С. 47-51. 

3. Максимів Л.І. Інноваційні підходи в бухгалтерському обліку: екологічний і 

соціальний аспекти / Л.І. Максимів // Менеджмент природних ресурсів, 

екологічна і лісова політика: Науковий вісник. – 2004, вип.14.2. – С. 24 – 33. 
4. Сухарев С. Основи екології та охорони довкілля: Навч. посібник // 

С.Сухарев, С. Чундак, О. Сухарева. –К.: - Центр навчальної літератури, 2006. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ ЦВІТІННЯ ВОДОЙМ. ДОСВІД 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Соловій Х.М. 

Науковий керівник – д.т.н. Мальований М.С. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

  

Через неналежне поводження з водоймами (несанкціоновані скиди 

неочищених стоків, масове використання фосфатних порошків) проблема 

цвітіння водойм набула сьогодні масштабного, незворотного характеру. 

Цвітіння водойм – проблема не тільки державного, а й 

транскордонного характеру, оскільки природа не знає державних кордонів. 

Масовий розвиток ціанобактерій («синьо-зелених водоростей») 

відбувається внаслідок високої концентрації сполук азоту та фосфору, що 

у великій кількості потрапляють у водойми через неочищені скиди стічних 

вод. 

Оскільки ціанобактерії через масове розмноження споживають 

велику кількість кисню, його залишкові концентрації стають недостатніми 

для існування місцевого біоценозу. Це призводить до величезної загибелі 

флори та фауни. 

Контакт людини з «цвітучими» водоймами також становить ризик 

появи різних шкірних інфекційних захворювань.  

Країни по-різному підходять до врегулювання проблеми цвітіння 

водойм.  

Для прикладу, Агенція з захисту довкілля США розробила 

інтерактивну карту цвітіння водойм окремих штатів та періодично подає 

показники щодо «цвітіння водойм» (статистика передбачає найменування 

штату, найменування «цвітучого водойми», що знаходиться в конкретному 

штаті). Крім того, Центр контролю та запобігання захворювань США 

закликає громадян окрім мінімізації використання добрив на полях, що 

означає постачання поживних речовин ціанобактеріям, ще й підтримувати 

септичну систему на запобігання стічним водам протікати і потрапляти у 

найближчі озера та ставки. 

Уряд Австралії розробив Стратегічний план поводження з 

водоростями у відповідь на появу масового цвітіння ріки Дарлінг у 1991 

році. У 1992 році в рамках програми було розроблено 30 рекомендацій на 

мінімізацію появи цвітінь у Новому Південному Уельсі. Австралійським 

урядом розроблено також довготермінове рішення проблеми цвітіння під 

назвою «Менеджмент «уловлювання». В рамках цього підходу 

пропонуються наступні шляхи подолання проблеми: уникнення 

надмірного використання добрив та гною на сільськогосподарських 

землях, збереження грунту від ерозії, поводження з каналізаційними 

стоками на усунення в них компонентів азоту та фосфору. До інших 
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шляхів зменшення цвітіння водойм у водосховищах зокрема, урядом 

Австралії пропонується метод штучної дестратифікації, що дозволяє 

зменшити цвітіння ціанобактерій шляхом зменшення осадження фосфору, 

при якій ціанобактерії позбавлятимуться елементів живлення; 

перемішування водоростей глибше у водяній колоні та позбавлення їх 

таким чином доступу до світла. 

Так звана біоманіпуляція або біологічний контроль є методом зміни 

екосистеми на зменшення росту водоростей.  Цей метод поки не знайшов 

масового застосування, оскільки досі вивчається проблема ефективності 

використання біологічного контролю на зменшення цвітіння. Деякі 

експериментальні методи біоманіпуляції включають усунення риби, що 

споживає зоопланктон з водойми шляхом представлення риби-хижака, що 

споживатиме планктоноїдну рибу. Це призведе до збільшення 

зоопланктону, який споживає синьо-зелені водорості.  
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УТИЛІЗАЦІЇ ЗОЛОШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ 

ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

Цимбалістий О.В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Симак А.В. 

Національний університет «Львівська політехніка», 

 

Згідно статистичних даних кількість золошлакових відходів типової 

теплоелектростанції (ТЕС), яка має електричну потужність 1295 – 1540 

МВт та теплову потужність 3500 Гкал/год складає приблизно 1,6 – 1,7 млн. 

тон на рік. Золошлакові відходи теплоелектростанцій (ТЕС) утворюються 

під час спалювання твердого палива в топках теплових електростанцій за 

температури 1200–1700°С, та умовно поділяються на золу і шлак, які 

гідротранспортом подаються на золовідвали. Вони належать до таких 

забруднювачів довкілля, які не тільки спотворюють ландшафти, 

впливаючи на підземні води та біосферу і відповідно на здоров’я 

населення, а і одночасно відчужують великі масиви українських 

чорноземів. Жорстка конкуренція між виробниками різноманітної 

продукції ставить завдання інтенсифікувати технологічні процеси методом 

застосування енергоефективних та екологічнобезпечних технологій, які 

позитивно вплинуть на рентабельність виробництва. Відходи теплових 

електростанцій (ТЕС) лише на 10...15% використовуються у різних галузях 

виробництва, але їх потенціал використання набагато ширший і потребує 

комплексної переробки. Ці відходи доцільно застосовувати у виробництві 

шлакового гравію, який використовується у виробництві легких 

теплоізоляційних, конструкційних, хімічностійких бетонів, як 

дрібнозернистий фільтр (адсорбент) в газоочисних установках, системах 

аспірації житлових приміщень тощо. 

Природні сировинні ресурси є вичерпними а їх видобування також 

спотворюють ландшафти та вилучають значні території земель 

сільськогосподарського призначення. Разом із цим зростання споживання 

продукції будівельної промисловості та кризової екологічної ситуації 

актуальною є задача раціонального використання вторинних сировинних 

ресурсів, зокрема золошлакових відходів теплових електростанцій (ТЕС) 

для одержання будівельної продукції необхідної кількості та заданої 

якості. Використання промислових відходів, багато з яких за своїм 

складом і властивостями близькі до природного сировини, дає змогу 

покрити до 40% потреби будівництва в сировинних ресурсах, на 10-30% 

зменшити витрати на виготовлення будівельних матеріалів порівняно з їх 

виробництвом з природної сировини.  

Одним із методів використання золошлакових відходів може бути 

виробництво шлакового гравію. Технологія виробництва шлакового гравію 

складається з наступних стадій:  
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 підготовка сировини (сушіння шлаку, глини); 

 подрібнення сировини (до 140 мкм);  

 зволоження та грануляція шихти (86% шлаку та 14% глини);  

 сушіння сирцевих гранул (від вологості 14% до 2%); 

 випалювання гранул у печі; 

 охолодження готового продукту. 

Собівартість шлакового гравію в значній мірі визначається 

енергетичними затратами на процес сушіння сировинних матеріалів, адже 

відомо, що затрати на його висушування становлять приблизно 30% усіх 

затрат на виробництво. Для реалізації процесу висушування шлаку 

теплових електростанцій використовують барабанні сушарки, які 

характеризуються громіздкістю конструкції, тривалим часом висушування, 

забрудненням навколишнього середовища дрібнодисперсними 

частинками, які виносяться за межі установки з тепловим агентом. Тому 

дослідження процесу висушування шлаку теплових електростанцій з 

метою зменшення енергетичних затрат є актуальною проблемою. Щоби 

зменшити антропогенний вплив на довкілля внаслідок сушіння шлаку у 

барабанних сушарках, необхідно застосовувати науковообгрунтовані 

режими сушіння, застосовувати сучасне очисне обладнання, зокрема 

прямотечійні циклонні апарати, які дають змогу забезпечити високу 

степінь очистки газового потоку від твердої фази, а також рукавні фільтри 

та електрофільтри щоби гранично допустима концентрація твердих часток 

на виході із сушильного відділення не перевищувала встановлених норм. 
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СТРУКТУРА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Загорська Ю. І.  - студентка магістратури спеціальності 101.«Екологія» 

Науковий керівник: Янковська Л. В., доцент кафедри геоекології та 

методики викладання екологічних дисциплін 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

 

Споживацьке ставлення до природних ресурсів призвело до того, що 

в більшості регіонів України антропогенне навантаження на природні 

системи та їх антропогенна перетвореність досягли критичної величини, 

що негативно позначається на стані навколишнього природного 

середовища і створює несприятливі умови для життя людини. У зв’язку з 

такою ситуацією першочергового значення набуває реалізація стратегічних 

цілей та концептуальних принципів, закладених в концепції сталого 

розвитку 

Великогаївська територіальна громада утворена шляхом об’єднання  

семи сільських рад: Великогаївської, Баворівської, Грабовецької, 

Дичківської, Козівської, Скоморохівської, Товстолузької, що в загальному 

налічує 14 населених пунктів.  

У структурі землекористування Великогаївської територіальної 

громади 87% становлять сільськогосподарські землі, з них: рілля – 72%,   

сіножаті - 5%, пасовища – 8%, багаторічні насадження – лише 2% (табл.1). 

Таблиця 1. 

Структура землекористування Великогаївської територіальної 

громади 

№ 

Адміністратив

ні утворення 

(сільська 

рада) 

Сільськогосподарські угіддя Ліси 

та інші 

лісо- 

вкриті 

площі 

% 

Забу

дова

ні 

зем

лі 

% 

Інші 

землі 

% 

Води, 

% 
Рілля 

% 

Сіно-

жаті 

% 

Пасо-

вища 

% 

Багато

-річні 

насад

ження 

% 

1 Баворівська 11,0 0,4 1,7 0,3 1,0 0,4 0,37 0,17 

2 Великогаївська 7,0 0,2 0,3 0,9 1,0 1,4 0,13 0,007 

3 Грабовецька 11,0 0,6 0,5 0,1 0,6 0,2 0,127 0,2 

4 Дичківська 8,0 1,1 1,0 0,1 0,7 0,5 0,13 0,043 

5 Козівська 11,0 0,8 0,8 0,2 0,1 0,3 0,03 0,1 

6 
Скоморохівсь-

ка 
14,0 1,0 2,7 0,3 2,6 0,9 0,21 0,12 

7 Товстолузька 10,0 0,9 1,0 0,1 0,7 0,6 0,12 0,06 

8

. 
Великогаївсь-

ка громада 
72,0 5,0 8,0 2,0 6,7 4,3 1,12 0,7 
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 Отож, аналізуючи структуру землекористування Великогаївської 

територіальної громади ми бачимо, що більша частина земель відведена під 

ріллю (72%), що у 2,4 рази більше за оптимальний показник (за Ю.Одумом). 

Натомість підприродною рослинністю – всього близько 24% 

території, що у 1,7 рази менше норми і 2,5 рази менше за оптимальний 

показник. Сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, 

які діють на території громади, спеціалізуються на виробництві лише 

продукції рослинництва: пшениця, ячмінь, кукурудза, просо, овес, гречка, 

горох, соняшник, цукровий буряк, гірчиця, ріпак, соя, квасоля. При цьому 

жодне підприємство не займається такими перспективними для приміських 

громад галузями як молочне та м’ясне скотарство, свинарство та 

овочівництво. 

Інтенсивне використання земельних ресурсів веде за собою низку 

екологічних проблем таких як: ерозія, підтоплення, заболочування, 

забруднення тощо.  

В умовах ландшафтів Великогаївської територіальної громади  

актуальними є заходи: 

- з оптимізації структури земельного фонду (зменшення ступеня 

розораності сільгоспугідь); 

- впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-

меліоративною організацією території; 

- обмеження інтенсивного використання екологічно уразливих земель; 

- здійснення консервації сільгоспугідь з дуже змитими та дуже 

дефльованими ґрунтами; 

- заліснення схилів стрімкістю понад 5°; залуження еродованих земель 

на схилах 3-5° з подальшим їх використанням під сіножаті та пасовища. Ці 

землі приурочені здебільшого до схилів річкових долин. Вони, як правило, 

малопродуктивні і деградовані, а тому потребують консервації та іншого 

функціонального призначенця. 

Комплекс запропонованих заходів щодо оптимізації 

землекористування дасть змогу покращити умови життєдіяльності 

населення, підвищити оздоровчі та естетичні функції природного 

середовища, що сприятиме розвитку рекреаційного природокористування, 

яке на даний час не на належному рівні представлене у межах громади. 
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ПУТИ  РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УКРАИНЫ  

Химченко А.А.,  

научный руководитель к.э.н., доц. Овечкина Е.А. 

Восточно-украинский национальный университет им. В. Даля 

 

Целью данной работы является характеристика последствий для 

социума кризисного состояния природно-экологической среды Украины и 

возможных путей решения сложившихся экологических проблем. Следует 

отметить, что в перечне экологических проблем нашей страны ученые в 

качестве основных выделяют загрязнение атмосферного воздуха и воды, 

истощение земельных ресурсов. При этом следует отметить, что: 1) в 

Украине ежегодно увеличиваются нормы выбросов для промышленности 

(при низкой плате за условную единицу выбросов, например, по 

углекислому газу сумма сбора за тонну в 4,7 раза ниже, чем в Швейцарии) 

[1]; 2) предприятия нарушают правила по осуществлению операций в 

сфере обращения с опасными отходами (по итогам проверок  в течение 

2016 года у 45 предприятий (из 74 проверенных)  были аннулированы 

лицензии и 29 предприятий получили распоряжение об устранении 

нарушений [2]; 3) многие предприятия не заменяют технологии и 

оборудование с целью сокращения выбросов вредных отходов, например, 

ТЭЦ, которые сегодня на 80% загрязняют атмосферу, в значительной 

степени влияя на уровень  смертности из-за грязного воздуха, который в 

нашей стране вызывает в четыре раза больше смертей, чем в пяти "чистых 

странах" мира вместе взятых. Ученые выявили, что 120 человек из ста 

тысяч украинцев умирают именно из-за загрязненного воздуха, при этом 

худшие показатели фиксируют в крупных городах [3; 4].  

Выделенные основные экологические проблемы и их последствия 

для украинской экономики и общества в целом требуют незамедлительной 

разработки и реализации соответствующих  институционально-правовых, 

финансово-экономических, экологических и т.д. мероприятий, к которым,  

в частности,  можно отнести: 1)  введение специального налога для 

предприятий-загрязнителей атмосферы и стимулирование их владельцев 

устанавливать необходимое оборудование, используя такой финансовый 

инструмент, действующий в Европе, как льготное эко-кредитование, и 

прибегнув к услугам так называемых «зеленых банков» государственной 

и/или муниципальной формы собственности. «Зеленые банки» будут 

предлагать кредит для установки, например, очистных и очищающих 

фильтров, часть которого будет компенсироваться за счет того же 

экологического сбора [5]; 2) пересмотр ограничений относительно 

проверок лицензиатов, которые собирают, хранят и утилизируют опасные 

отходы в Украине. Снижение в ходе торгов и тендеров цен на переработку 
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и перевозку опасных отходов недопустимо, так как фирмы вступают в 

«опасную» для населения конкурентную борьбу, пытаясь сэкономить на 

расходах и проводя, по мнению министра экологии и природных ресурсов, 

«утилизацию» на бумаге». Предприятия, которые качественно могут 

выполнить свою работу, такие как ГП «Бондаровка» на Львовщине, 

имеющее современную линию по переработке металлической ртути и 

обеспечивающее необходимый уровень экологической безопасности, не 

работают на полную мощность из-за нехватки заказов на утилизацию [2]; 

3) на государственном уровне следует позаботиться об очистных 

сооружениях, восстанавливать лесные и парковые насаждения, 

стимулировать развитие экологически чистого транспорта; 4) для 

предотвращения эрозии и  истощения земельных ресурсов  на распаханных 

территориях   необходимо создавать лесозащитные полосы, что поможет  

избежать обеднения почвы  и обогатить ее минеральными ресурсами. 
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ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ КРОКИ  НА 

ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Семенюк О. О., Людера М. В. 

Запухляк І. Б., доктор економічних наук, доцент 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Найважливішим кроком у бік лібералізації ринку газу України та 

продовження процесів інтеграції газотранспортної системи (ГТС) було 

розроблення спільно з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства 

відповідно до Директиви 2009/73/ЄС «Про спільні правила внутрішнього 

ринку природного газу» та Регламенту (ЄС) № 715/2009 «Про умови 

доступу до мереж транспортування природного газу» Закону України «Про 

ринок природного газу» [1]. Основною метою цього Закону є створення 

конкурентного середовища на ринку природного газу з урахуванням 

зобов’язань України щодо імплементації вимог Третього енергетичного 

пакета ЄС. Закон є законодавчим оформленням реформи газового сектору 

та плану її впровадження, а також містить концепцію реформування НАК 

«Нафтогаз України», зокрема план реструктуризації компанії.  

В контексті забезпечення успішної євроінтеграції вітчизняного 

газового ринку, фахівці вважають, що найбільш оптимальним є сценарій 

інтеграції енергетичної інфраструктури України в європейський 

енергетичний простір – через регіональну енергетичну платформу 

Центрально-Східної Європи (на базі Вишеградської групи (V4)), в рамках 

якої достатньо ефективно відбувається розвиток низки проектів, що 

фінансово підтримуються Європейською комісією з метою зменшення 

ступеня залежності країн регіону від енергетичних постачань зі Сходу, 

підвищення рівня енергетичної безпеки через синергію зусиль. 

Вишеградська четвірка розширює формат співпраці із сусідами за 

формулою V4+ та допомагає використовувати переваги партнерства з ЄС. 

В рамках такої співпраці передбачають членство в організаціях системних 

операторів мереж ENTSO-E і ENTSO-G, інтеграцію енергосистеми з 

сусідніми ринками, вдосконалення законодавства, що регулює діяльність 

енергетичного сектору з урахуванням вимог acquis communautaire [2, с. 16-

17]. 

Підкомітетом з питань економіки та іншого галузевого 

співробітництва та Комітетом асоціації між Україною та ЄС детально 

опрацьовано стан сьогоднішніх справ у нафтогазовому секторі України та 

можливі перспективи його розвитку. Опираючись на Пам’ятну записку [3], 

деякі з висновків на завершення дослідження сучасного стану ГТС України 

та перспектив розвитку викладемо нижче. Україна активно працює над 

встановленням «прямої взаємодії» з національними операторами ГТС 

суміжних європейських країн, зокрема веде інтенсивну роботу щодо 
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вирішення варіантів розширення газотранспортних потужностей, які 

дозволяли б організувати двосторонній перетік газу, віртуальний реверс, 

операції «бекхол» тощо.  Цей підхід повністю відповідає вимогам Третього 

енергетичного пакета. Наразі Україна активно працює над підписанням 

таких угод зі Словаччиною, Польщею та Румунією. Укладання прямих 

угод про інтерконектори між ПАТ «Укртрансгаз» та операторами 

газотранспортних систем ЄС, в тому числі із словацьким оператором ГТС 

«Eustream», румунським «TRANSGAZ», польським «GAZ-SYSTEM» 

дозволить відкрити  «великий реверс» газу з європейських країн через 

Словаччину, Румунію та Польщу до України з подальшим використанням 

газу, у т. ч. для потреб країн ЄС.  

За ініціативи України та підтримки Європейської Комісії до Плану дій 

увійшли проект будівництва інтерконектора для організації фізичних 

реверсних постачань природного газу з Румунії в Україну через пункт 

Ісакча (Румунія) та проект, який передбачає збільшення гарантованої 

потужності інтерконектора Угорщина-Україна. Безпосереднє значення для 

забезпечення диверсифікації газових постачань має включений до Плану 

дій CESEC проект будівництва в Хорватії СПГ-термінала, який Україна 

розглядає як складову Адріатичного газового коридору, покликаний 

з’єднати газотранспортні системи Хорватії, Угорщини та України (за 

повідомленням МЗС України на сьогодні залишається актуальним питання 

підписання Спільної декларації про реалізацію проекту Адріатичного 

газового коридору на рівні прем’єр-міністрів Хорватії, Угорщини та 

України).  

Тому поширення європейського енергетичного законодавства на 

українське через механізм Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства здатне суттєво зменшити вразливість України до постійних 

намагань Росії політизувати міждержавні відносини у сфері енергетики, а 

долучення до загальноєвропейського ринку – зменшити непрозорість 

внутрішнього, насамперед, газового ринку.  

Перелік посилань на джерела: 

1. Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 р. 

№ 329–VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

2. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. 

[Електронний ресурс] / Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 1071.  Режим доступу: http://zakon4.rada/gov.ua. 

3. ПАМ’ЯТНА ЗАПИСКА до засідання кластеру 3 (питання 

енергетики, транспорту, захисту навколишнього природного середовища 

та змін клімату) [Електронний ресурс] / Підкомітет з питань економіки та 

іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС 

28–29 вересня 2015 р., м. Київ. Режим доступу: www.kmu.gov.ua.  

http://zakon4.rada.gov.ua/
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http://www.kmu.gov.ua/
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Agriculture is one of the three main pillars of the economy. Contemporary 

agriculture can be divided into various categories depending on the adopted 

criteria. In this work, economic division into a plant production system, animal 

production system was chosen. The classification of a farm to a given system 

depends on the share of a given production in the overall structure of the farm. 

Very often there are mixed farms in which it is impossible to separate one 

production system. The following crop groups were selected for crop 

production: field plants, herbs, energy plants, orchards and crops under covers. 

All five groups of plants have very many similarities, but differ fundamentally 

in the way they grow, and thus in the planning of production.  

 
Fig. 1. Factors affecting the scheduling of plant production operations  

The main production schedule is imposed by cultivation technology. However, it 

is possible to distinguish several factors that indirectly affect the work being 

carried out. With the development of plant production technology, decision 

support systems will play a greater role. 
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АНАЛІЗ СПОЛУК АЗОТУ В ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ 

НА ПРИКАЛАДІ М. ХАРКОВА  

М. І. Кулик, канд. техн. наук, доц., В. С. Іващенко, В. В. Стрюк, студ., 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

 

Склад атмосферного повітря м. Харкова формується обсягами викидів 

забруднюючих речовин від пересувних та стаціонарних джерел 

забруднення. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у 2016 році склали 100,2 тис. тон, а від пересувних – 

95,3 тис. тон.Перелік основних забруднюючих речовин, які викидаються у 

атмосферне повітря м. Харкова майже незмінний. У викидах переважають 

діоксид сірки, діоксид азоту, пил та оксиди вуглецю [2]. 

Основні джерела викидів NОх двигуни внутрішнього згоряння, топки 

промислових котлів, печі. Іншим джерелом оксидів азоту є підприємства, 

що виробляють азотні добрива, азотну кислоту і нітрати, анілінові 

барвники, нітросполуки [1]. 

На території міста Харкова, індекс забруднення атмосфери (ІЗА) 

сполуками азоту дорівнює 0,61 [2]. 

Отже, забруднення атмосферного повітря є однією з найбільш 

нагальних проблем, яку необхідно вирішувати. Тому метою даної роботи є 

визначення вмісту сполук азоту в приземному шарі чотирьох 

функціональних зон м. Харкова протягом календарного тижня.  

Для дослідження вмісту сполук азоту в атмосфері був використаний 

аспіраційний спосіб відбору проб повітря. Приладом за допомогою, якого 

було здійснено відбір проб атмосферного повітря є аспіратор М-822. 

Відбір проб відбувався відповідно до ГОСТ 12.2.025. Дослідження вмісту 

сполук азоту проводилось за методикою наведеною в роботі «Руководство 

к практическим занятиям по методам санитарно-гигиенических 

исследований» під редакцією Л. Г. Подунової [3].  

Визначення вмісту сполук азоту в атмосферному повітрі м. Харкова 

проводилося протягом календарного тижня, в кожній з чотирьох 

функціональних зон. Для дослідження було обрано наступні: селітебна 

(проспект Ювілейний, 52), рекреаційна (Білгородське шосе), транспортна 

(автостанція Холодна гора, вулиця Полтавський шлях, 140), промислова ( 

завод «Турбоатом», вулиця Московський проспект, 199). Під час відбору 

проб також здійснювався замір метеорологічних умов, а саме температури 

й вологості повітря. Після опрацювання отриманих даних було 

побудований графік, який зображено на рис. 1. 
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Рис.1 Вміст сполук  азоту  в атмосферному повітрі за днями тижня 

 

Розглянувши рис. 1 можна зробити висновок, що рекреаційна зона має 

найнижчі значення вмісту сполук азоту в атмосферному повітрі, а 

транспортна зона характеризується найвищими показниками, які 

перевищують значення ГДК в 2,2 рази. Селітебна зона характеризується 

вмістом сполук азоту, які є близькими до показника ГДК. Концентрація 

сполук азоту в промисловій зоні сягає 8,53 мг/м
3
, що в 1,7 рази перевищує 

ГДК. Також можна зробити висновок, що в вихідні дні спостерігається 

зниження вмісту сполук азоту в повітрі промислової та селітебної зон. Це 

може бути обумовлено тим, що більшість підприємств не працюють в 

вихідні.  

Проаналізувавши все вище перераховане, можна говорити про те, що 

викиди сполук азоту від пересувних джерел забруднення є 

переважаючими. Причиною цього є зростання кількості автотранспорту, 

низька якість пального, незадовільний стан дорожнього покриття проїзної 

частини, експлуатація технічно застарілого автопарку.Зменшення 

шкідливих викидів від пересувних джерел можливе за рахунок збільшення 

використання неетильованого бензину, посилення контролю за 

токсичністю відпрацьованих газів автомобільних двигунів, будівництва 

об'їзних автошляхів для транзитного транспорту. 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 

Логінова Н.А. 

Науковий керівник: Мудрак О.В. – д.с-г.н., проф. 

КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”. 

 

Питання екологічного менеджменту набувають останнім часом усе 

більшого значення, тому вони є одним з основних організаційних і 

економічних механізмів збалансованого розвитку суспільства. Проблемам 

екологічної безпеки, збалансованого розвитку, екологічного виховання, 

охорони НПС, раціонального використання природних ресурсів, екологічної 

безпеки приділяється наразі велика увага лише в наукових працях, у 

програмах неурядових громадських організацій та засобах масової 

інформації. Саме тому актуальним є аналіз чинного законодавства та 

визначення шляхів його вдосконалення, а також пошук ефективних 

механізмів реалізації державної політики в галузі екологічної освіти та 

механізмів її впровадження в роботу закладів освіти. 

Проаналізувавши законодавчу базу, де висвітлено шляхи реалізації 

державної політики в галузі екологічної освіти і виховання, відмічаємо, що 

аналіз екологічної політики України й відповідної нормативно-правової бази 

найкраще розглянуті в Законі України “Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року”. [9].  

Підґрунтям для формування екологічного законодавства України є 

Конституція України, де в ст. 16 йдеться про обов'язковість забезпечення 

екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території нашої 

країни, збереження генофонду, подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи. Ст. 50 гарантує кожному громадянину право на безпечне для 

життя і здоров'я довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього 

права шкоди, а також кожному гарантується право вільного доступу до 

інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 

побуту, а також право на її поширення. [1].  

Система освіти України нині переживає глибокі процеси реформування, 

становлення, модернізації, як і все українське суспільство. У національній 

державній програмі “Освіта. Україна XXI ст.” було проголошено нову 

парадигму в галузі освіти, зокрема вищої, та стратегічні напрями освітянської 

політики держави. Натомість в Україні стан екологічної освіти і довкілля 

діагностується як кризовий, нагадуючи про невтішні наслідки відомих 

революційних подій. [6]. Критична ситуація в галузі екологічної освіти 

пояснюється такими причинами, як багаторічне панування споживацького 

ставлення до природи; незнання та руйнування народних традицій 

раціонального природокористування; слабке матеріально-технічне і 

методичне забезпечення навчально-виховного процесу [4-5]. 
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Наразі виділяють 4 основні компоненти змісту природоохоронної освіти:  

1) система знань про природу, суспільство, принципи 

природокористування, про результати взаємодії суспільства і природи, шляхи 

оптимізації цієї взаємодії; 

2) система загальних інтелектуальних і практичних навичок і вмінь 

природоохоронного характеру;  

3) досвід творчої діяльності у вивченні та практичній участі в охороні 

природного оточення;  

4) система норм, які виявляються в оцінко-емоційному ставленні до 

природного середовища.  

Педагогічними умовами реалізації екологічної освіти є організація 

певної емоційно-вольової діяльності учнів у виборі моральних установок, які 

відповідають суспільним цілям [7]. Тому екологічна освіта повинна:  

1) розглядати навколишнє середовище в усій його повноті – природне, 

створене людиною (штучне), технологічне, соціально-екологічне, політичне, 

культурно-історичне, моральне, естетичне;  

2) бути тривалим процесом – починатися в дошкільному віці і продов-

жуватися на всіх стадіях формальної, неформальної й інформальної освіти;  

3) бути міждисциплінарною за своєю суттю, включати спеціальний зміст 

у кожний навчальний предмет, створюючи можливість формування цілісної 

збалансованої перспективи;  

4) вивчати головні проблеми навколишнього середовища з урахуванням 

місцевих, національних, регіональних і міжнародних точок зору;  

5) зосереджуватися на поточних і можливих ситуаціях навколишнього 

середовища, одночасно беручи до уваги історичну перспективу;[5-8].  

Для виходу з екологічної кризи, яка склалася в державі, нам вкрай 

необхідна екологічна просвіта всього населення, підготовка фахівців-екологів 

для всіх народногосподарських галузей рівнів, регіонів, держави загалом, 

формування екологічної культури суспільства, виховання громадян з цілісним 

екологічним світоглядом і високим рівнем екологічної свідомості [3].  

Сучасними в реалізації екологічної освіти є:  

1) застосування мультимедійних технологій;  

2) довготривалі екологічні акції по збору й сортуванні твердих 

побутових відходів, відпрацьованих хімічних джерел струму до 7 

ампер/годину, енерго- і ресурсозбереження, раціонального використання 

природних ресурсів, тощо;  

3) виготовлення арт-об’єктів з вторинної сировини;  

4) залучення учнівської молоді до волонтерської діяльності тощо. 

Виходячи з вищезазначеного, сучасна екологічна ситуація в Україні є 

надзвичайно критичною, освіта в державі потребує негайних дій у напрямі 

докорінного реформування системи екологічної освіти загалом.  
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Патрій Мар’яна Іванівна 

Науковий керівник - Чайка О.Г. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ПЗФ Львівської області становить 358 об'єктів і території ПЗФ, які 

розташовані на території площею 158,1 тис.га. На частку заповідного 

фонду припадає майже 7,2% території області.  В складі ПЗФ є всі 

категорії заповідності, передбачені Законом України «Про природно-

заповідний фонд України». Найбільш насиченими об’єктами ПЗФ є регіон 

Розточчя і Карпатський регіон. Найбільші і найважливіші з них природний 

заповідник «Розточчя», НПП «Сколівські Бескиди»,«Дністровські 

Бескиди»,«Знесіння»,«РавськеРозточчя». 

Є такі категорії територій та об’єктів природно-заповідного фонду: 

1 природний заповідник (площа 2084,5 га); 

3 національні природні парки (НПП) (58350,52 га); 

9 заказників загальнодержавного призначення (3303,0 га); 

33 заказники місцевого призначення (27771,34 га); 

2 пам’ятки природи загальнодержавного значення (592,8 га) ; 

187 пам’яток природи місцевого призначення (2241,39 га); 

2 ботанічні сади загальнодержавного значення (41,2 га); 

1 ботанічний сад місцевого значення (1,5 га); 

1 зоологічний парк місцевого значення (5,9 га); 

2 дендрологічні парки загальнодержавного значення(64,0 га); 

6 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення (115,8 га); 

56 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення 

(766,3га); 

48 заповідних урочищ (6502,3 га); 

5 регіонально-ландшафтних парків (РЛП) (56288,9 га). 

До складу української частини біосферного резервату в першу чергу 

ввійдуть: Природний заповідник "Розточчя" (2084,5 га) з охоронною зоною 

(2100 га), Яворівський національний природний парк (7079 га) та Регіо- 

нальний ландшафтний парк "Равське Розточчя" (20 464 га).  

На сьогодні заповідання є одним із найдієвіших методів збереження 

генофонду живої природи, унікальних природних екосистем, ландшафтів. 

Результати екологічних досліджень свідчать, що заповідні екосистеми 

виконують важливу функцію міграції видів флори й фауни у прилеглі 

напівокультурені та окультурені ландшафти. Таким чином вони 

збагачують їх біологічне розмаїття і тим самим підтримують екологічну 

стабільність. 
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Протягом тривалого агрокультурного періоду у флорі й рослинному 

покриві відбулися значні кількісні і якісні зміни. У рівнинних ландшафтах 

області лісистість скоротилась до 20—25 %, а в гірських до 40— 50 %, що 

негативно вплинуло на загальний екологічний стан. Флора Львівщини (без 

гірських районів Карпат) нараховує 1372 види судинних рослин . Разом із 

карпатськими видами вона становить близько 1470 таксонів. Загалом 

близько 10 % видів флори стали рідкісними і потребують індивідуальної 

охорони. Аналогічна ситуація і з раритетною фауною хребетних тварин. 

Негативні антропогенні впливи на довкілля призвели до зникнення 

великої кількості популяцій природних видів і загрози існуванню для 

багатьох з існуючих. Сьогодні в межах Львівської області росте 110 видів 

рослин, що включені до Червоної книги України, 259 регіонально 

рідкісних видів рослин, 14 видів рослин, що підлягають охороні згідно зі 

списками Бернської конвенції. Серед представників тваринного світу 

налічується 136 видів, включених до Червоної книги України, 41 вид 

тварин, включених у Європейський Червоний список, 130 регіонально 

рідкісних видів, 157 видів тварин, що підлягають охороні згідно зі 

списками Бернської конвенції. 

Дослідження особливостей використання природно-заповідного 

фонду показало, що його треба розглядати з екологічної, соціальної та 

економічної точок зору, що, враховуючи концепцію сталого розвитку, 

дасть змогу узгодити доцільність створення та ефективність 

функціонування природно-заповідного фонду. 
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Підземні водні об'єкти є одними з тих природних ресурсів, 

використання яких могло б значною мірою покращити ситуацію із 

забезпеченням населення чистою питною водою, що відповідає санітарно-

гігієнічним вимогам. У формуванні хімічного складу підземних вод беруть 

участь багато факторів: склад водовмісних порід, гідродинамічні 

характеристики водоносних горизонтів, умови їх живлення і 

розвантаження, глибина залягання рівня підземних вод, геоморфологічні і 

кліматичні умови території, а також величина техногенного навантаження 

на довкілля. 

Основним джерелом питного водопостачання у Львівській області є 

підземні води (більше 95% водозабезпечення населених пунктів 

здійснюєтюся з підземних джерел і біля 5% - з поверхневих). Підземні 

води зони активного водообміну в межах м. Львова й околиць охоплюють 

алювіяльно-болотні, алювіяльні і флювіогляціяльні четвертинні, косівські, 

тираські і опільські баденські відклади міоцену та маастрихтські 

тріщинуваті мергелі верхньої крейди. У двох останніх розповсюджені як 

ненапірні, так і напірні води. За хімічним складом води належать 

переважно до гідрокарбонатних, сульфатно-гідрокарбонатних кальцієвих, 

гідрокарбонатних кальцієво-натрієвих. У межах міста підземні води 

зазнали відчутного техногенного впливу, що проявилося у забрудненні 

нафтопродуктами, фенолами, важкими металами та іншими токсичними 

компонентами, а це унеможливлює питне використання їх. Техногенні 

зміни торкнулися не тільки підземних вод центральної частини міста, а й 

вод джерел на околицях, що їх, незважаючи на невідповідність 

нормативним документам, використовує частина населення для пиття.   

Тому дослідження якості природних водних джерел є надзвичайно 

актуальною темою. 

Підземні води є розчинами, що містять солі, іони, колоїди і гази. До 

основних фізичних властивостей, які аналізують при дослідженні 

підземних вод, відносять: колір, запах, смак, прозорість, температуру, 

щільність, стискуваність, в'язкість, радіоактивність, електропровідність. До 

хімічних властивосей належать: загальна твердість (моль екв/л), вміст 

катіонів кальцію та магнію (мг/л), вміст сульфат-аніонів (мг/л). 

Колір підземних вод залежить від їх хімічного складу і механічних 

домішок. Він оцінюється за стандартною платино-кобальтовою шкалою в 

градусах.  
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Запах в основному відсутній. Відчуття запаху свідчить або про 

наявність у воді газів біохімічного походження (сірководень та ін.) або про 

присутність гниючих органічних речовин.  

Смак води залежить від складу розчинених речовин. Він оцінюється за 

таблицями в балах.  

Прозорість підземних вод залежить від кількості розчинених в ній 

мінеральних речовин, вмісту механічних домішок, органічних речовин і 

колоїдів. Для вказання ступеня прозорості служить наступна номенклатура: 

прозора, слабоопалесціююча, опалесціююча, злегка каламутна, сильно 

каламутна.  

Температура підземних вод залежить від геотермальних особливостей 

району. Вона відображає вікові, тектонічні, літологічні і гідродинамічні 

особливості водних горизонтів.  

Щільність води визначають співвідношенням її маси до об'єму при 

певній температурі. За одиницю щільності прийнято щільність 

дистильованої води при температурі 4 °C. Показник щільності залежить від 

температури, кількості розчинених солей, газів і за- вислих часток, і 

змінюється від 1 до 1,4 г/см³.  

В'язкість води характеризує внутрішній опір частинок рідини її руху, і 

кількісно виражається коефіцієнтами динамічної і кінематичної в'язкості.  

Електропровідність залежить від кількості солей, розчинених у 

підземних водах. Її оцінюють за питомим електричним опором, вона 

змінюється від 0,02 до 1,0 Ом×м. 

Нагромадження моніторингової інформації дозволить у майбутньому 

розробляти прогнозні оцінки та рекомендації щодо управління змінами 

екологічного стану підземних вод. 
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Висвітлено значення природних рекреаційних ландшафтів для 

відпочинку, туризму та оздоровлення. Простежено особливості  

використання природних рекреаційних ландшафтів, для різних видів 

рекреаційної діяльності у межах Тернопільській області. Виокремлено 

перспективи освоєння природних рекреаційних ландшафтів внаслідок 

рекреаційного природокористування. 

Ключові слова: природні ландшафтні рекреаційні ресурси, 

рекреаційна діяльність, рекреаційне природокористування, туристичні 

ландшафтні ресурси. 

Постановка науково-практичної проблеми. Широке використання 

природних ландшафтних рекреаційних ресурсів для різних видів 

рекреаційної діяльності населення є суспільно необхідною потребою в 

сучасному суспільстві, і розглядається науковцями як один із особливих 

видів природокористування – рекреаційне. 

Мета дослідження. Значення та функції природних рекреаційних 

ландшафтних ресурсів. Для досягнення мети було визначено низку 

завдань: розглянути особливості природних рекреаційних ландшафтних 

ресурсів та їх вплив на розвиток рекреаційної діяльності; розкрити вплив 

екологічного стану території на рекреаційне природокористування.  

Виклад основного матеріалу. Тернопільська область є переважно 

рівнинною, давньоосвноєною місцевістю, де вдало поєднані для 

рекреаційного використання і невисокі гірські масиви, рівнини, ріки, 

історичні, архітектурні, археологічні пам'ятки та місця для відпочинку, які 

створені людиною.[1]. 

Рівнинна місцевість області з її вузькими глибоко врізаними руслами 

великих рік, скелясті схили, середня швидкість руху річок, створюють 

умови для купання людей, розвитку водних видів спорту. Дещо 

проблемним є рекреаційне використання малих та середніх річок, які 

потребують очищення русел, закріплення та озеленення берегів. Для 

відпочинку їх використовують лише на окремих ділянках річкової долини, 

де річка багата на підводні джерела і є хоча б часткове її природне 

очищення. Найбільше це характерно для таких рік області, як: Збруч, 

Серет, Горинь, та ін.[2]. 

Велике значення для розвитку рекреації мають в області горбисті 

місцевості, які поєднують у собі горбисті ділянки, долини рік, ліси, печери. 

Найбільш перспективним для організації відпочинку і туризму є 
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Кременецький кряж, який займає північний край Подільської височини. 

Його горби піднімаються до висоти понад 180 м. і мають вигляд гір 

останців. Схили гір круті, глибоко розчленовані долинами річок, балками 

та ярами. Кременецькі гори є комплексною пам'яткою природи державного 

значення, де охороняються гори - останці Замкова, Черча, Дівочі скелі, 

Страхова, 

Подільське горбогір'я (Опілля) - займає західну частину області. 

Поверхня сильно порізана ярами, балками і долинами рік. Тут знаходиться 

найвища відмітка області - 443 м. Місцевість вкрита буково-дубовими 

лісами, часто розчленована долинами рік: Золота Липа, Гнила Липа та ін., 

що сприяє розвитку різноманітних видів відпочинку людей.  

Особливу групу ландшафтів утворюють об'єкти природи і 

природозаповідні території, вони займають в області 1231177,3267 га. 

Особливе значення мають вони у розвитку організованого туризму, є 

також потенційними екскурсійними об'єктами. Однак рекреаційне 

використання заповідних територій не повинно порушувати статус 

заповідних об’єктів.[3]. 

Відвідування заповідників без доброї організації природоохоронних 

заходів може призвести до порушення природної рівноваги, яка складалась 

протягом віків. Однак, завжди можна задовольнити інтереси любителів 

природи, не зашкодивши навколишньому середовищу. Для цього потрібно 

заповідні території ширше використовувати з метою організації екскурсій. 

Туризм в заповідниках повинен бути лише добре організованим. 

Висновки. Природні ландшафтні рекреаційні ресурси 

Тернопільської області є цікавими для рекреаційного освоєння, 

відіграють важливу функцію, збереження навколишнього середовища, 

створюють комфорт для життя і відпочинку жителів області. Важливими 

до вирішення є питання оптимального використання ландшафтних 

рекреаційних ресурсів, які мають статус заповідних об’єктів.   
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ПРОЕКТ ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Гончаренко А. В., Кривомаз Т. І. 

Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури 

 

Проблема утилізації відходів суттєвим чином впливає не тільки на 

якість життя людей і стан навколишнього середовища (НС), але й на 

політичну атмосферу нашої країни. Відходи нерідко стають причиною 

законотворчих дебатів та корупційних схем [1]. Відходи будівельної 

індустрії належать до 4 класу небезпеки (багатотоннажні) [2]. Індикаторами 

успішного втілення будівельними компаніями еко принципів є ефективність 

використання матеріалів та енергії, кілометраж пробігу транспорту, 

кількість відходів та % доля їх рециркуляції [4]. Тому метою даного 

дослідження є створення інтерактивної інформаційної системи для 

забезпечення утилізації відходів будівельної галузі у відповідності до 

екологічних вимог та стандартів [3]. 

Методика. Розробка проекту включає збір та структуризацію 

інформації, її відображення на веб-сайті; створення елементів системи, 

реалізація механізму публікації; інтеграція з мапами; програмування 

функцій порталу. Систему утилізації відходів будівельної галузі доцільно 

створити у формі он-лайн порталу, що включає методологічну інформацію 

стосовно:  

1) зменшення об’єму відходів; 2) рециклізації та відновленню матеріалів та 

конструкцій; 3) сучасних методів їх утилізації.  

 
Рис. 1. Схема функціонування інтерактивної інформаційної системи 

утилізації відходів будівельної галузі 

В системі представлені карти: 1) актуальні та потенційні джерела 

утворення відходів; 2) місця розташування спеціалізованих контейнерів; 3) 

пункти прийому відходів; 4) компанії, що займаються закупівлею та 

відновленням старих будівельних матеріалів та конструкцій; 5) 

підприємства по переробці різних класів будівельних відходів. Крім того 

для інформаційної підтримки громадян система включає: 1) законодавчі 

акти;  



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

179 
 

2) будівельні норми та стандарти; 3) корисні посилання та статті щодо 

утилізації та рециклізації. Для інформаційного обміну між громадянами, 

будівельними компаніями, житлово-комунальними підприємствами та 

органами влади, передбачено форум. 

За допомогою даних, накопичених в системі можливо визначити та 

створити: 1) місця для планового встановлення спеціальних сміттєвих 

контейнерів; 2) інформація про можливість для громадян  здати спец. 

відходи та сміття; 3) данні сезонності використання різновидів відходів; 4) 

склад відходів та сміття на кожній території; 5) Необхідність проведення 

інформатизації в місцях з низьким рівнем розподілу відходів та сміття;  

6) заохочення до розділення та класифікації відходів та сміття; 7) дошку 

оголошень про повторне використання відходів; 8) постійний моніторинг 

забруднень навколишнього середовища; 9) створення інтерактивної карти 

несанкціонованого забруднення відходами та сміттям, завдяки розміщенню 

заявок; 10) розрахунок економічного ефекту розділення сміття;  

11) розрахунок екологічного сліду за рахунок збереження НС. 

Висновки. Створення інтерактивної інформаційної системи сприяє 

багаторівневому вирішенню проблеми утилізації відходів будівельної галузі 

в наступних аспектах: 1) соціальний – приверне увагу зацікавлених осіб, 

сприятиме зміні менталітету по відношенню до відходів; 2) екологічний – 

рециклізація будівельних матеріалів дозволить зменшити використання 

природних ресурсів; 3) економічний – близько 90 % відходів будівельного 

виробництва піддаються переробці і повторному використанню;  

4) інноваційний – узагальнена та структурована інформація про сучасні 

інженерні розробки по переробці та утилізації вітчизняних новаторів та 

адаптація закордонного досвіду; 5) Політичний – прозорість дозволить 

уникнути спекуляцій, а цивілізоване поводження з відходами сприятиме 

підвищенню іміджу України в світі. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ  

Караванська-Гавриленко О.В., магістр спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» 

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». 

Наша країна, як і багато інших країн пострадянського простору, 

потерпає від глобальної екологічної кризи. Застаріле обладнання 

промислових комбінатів забруднює повітря, воду, ґрунти, ландшафти. 

Нераціональне використання природних копалин і майже відсутня 

переробка твердих побутових відходів (ТПВ) призвели до виснаження 

природних ресурсів.  

Провідні вчені-екологи світу, спираючись на результати глибокого 

аналізу глобальних екологічних проблем, стверджують, що ніякі науково-

технічні новації, екологічні й соціальні реформи самі по собі не зможуть 

забезпечити поступальний сталий (збалансований) розвиток людства. Для 

успішного розв’язання складних екологічних проблем потрібен перехід до 

нової ідеології життя. Ключову роль у цьому процесі відіграє формування 

високого рівня екологічної культури і розвиток екологічної освіти в 

інтересах сталого розвитку.  

Ми, в нашій державі, будуємо громадянське суспільство. Громадяни 

вирішують конкретні проблеми, здійснюють представництво спільних 

інтересів, ведуть суспільно значущу діяльність.  

Розвинуте громадянське суспільство – це умова демократичного 

врядування.  

Прийнято вважати, що в основі розвинутого громадянського 

суспільства лежить активна діяльність громадських інститутів. 

В переважній більшості європейських країн громадські екологічні 

організації є головним елементом громадянського суспільства. Вони 

створюються для забезпечення контролю за станом довкілля, а також для 

запобігання погіршення стану навколишнього природного середовища та 

здоров’я людини [ 1].  

Екологічні проблеми, які існують в Україні, є важливими для сусідніх 

країн. Тому питання природоохоронного характеру, формування 

екологічної політики, де важливу роль відіграють неурядові громадські 

організації, необхідно вирішувати спільно з країнами Європи, тим більше, 

що в цих країнах уже є успішний досвід їх вирішення. Співпраця України з 

країнами ЄС у сфері охорони довкілля є важливим фактором у двосторонніх 

стосунках і наразі реалізовується за такими напрямами: створення 

Регіонального екологічного центру України; отримання бюджетної 

підтримки в сектор охорони довкілля; співпраця з Європейською агенцією 

довкілля, зміна клімату, збереження біорізноманіття, формування 

Пан’європейської екологічної мережі тощо [1].  
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Основою громадського екологічного руху в Україні є всеукраїнські 

громадські організації, місцеві екологічні групи, благодійні фонди, 

наукові товариства, тематичні об’єднання, асоціації, мережі, робочі групи. 

Усього налічується близько 500 громадських екологічних організацій, з них 

28 всеукраїнського рівня, зареєстровані Мін’юстом України. Цією ж 

проблемою займаються і 343 формальні державні організації, в тому числі 

35 спеціалізованих закладів вищої освіти [ 2]. 

Найбільш дієвими серед природоохоронних організацій є: 

Всеукраїнська екологічна ліга, Українське товариство охорони природи, 

Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська дитяча 

спілка «Екологічна варта», Національний екологічний центр України, 

Всеукраїнська громадська екологічна організація “Мама-86”, Українське 

географічне товариство, Українське ботанічне товариство та інші. 

Громадські екологічні організації є наразі в усіх регіонах України [ 3]. 

Для підвищення ролі та ефективності роботи громадських екологічних 

і природоохоронних організацій необхідно:  

  сприяти створенню нових природоохоронних організацій та 

відкриттю регіональних осередків уже існуючих; надавати громадським 

природоохоронним організаціям належний доступ до інформації про 

реальний стан природного середовища;  

  забезпечити ефективність дії програм і заходів, що здійснюються 

громадськими природоохоронними організаціями та їхньої ролі в охороні 

навколишнього середовища [4,5]. 

Найважливішими на етапі розв’язання екологічної кризи в Україні є 

роль громадських об’єднань природоохоронного спрямування у підвищенні 

рівня екологічної освіти і культури місцевого населення щодо стратегії 

поводження з ТПВ.  
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Тишківська О.В. 

Василик І.І., асистент 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Пошук шляхів для підвищення ефективності підприємницької 

діяльності сьогодні визначається парадигмою сталого розвитку,  

відповідно до якої усе більшого поширення набувають підходи, пов'язані з 

екологізацією усіх сторін суспільної діяльності,  впровадженням сучасних 

механізмів та інструментів врахування екологічних чинників у 

господарській діяльності та забезпеченням ресурсно-екологічної безпеки. 

Згідно з дослідженнями рівень техногенного навантаження на 

природне середовище в Україні в 4–5 разів перевищує аналогічні 

середньоєвропейські показники. Відповідно до оцінок закордонних 

спеціалістів втрати від неефективного природокористування складають 

15–20 % національного доходу і є одними з найбільших у світі. З огляду на 

це сьогодні досить важливо для промисловості України здійснювати значні 

капіталовкладення в екологічні проекти. 

Проведення оцінки екологічного стану Івано-Франківської області 

доцільно проводити на основі даних про шкідливі викиди в атмосферне 

повітря. 

Загалом динаміка викидів в атмосферне повітря в Івано-Франківській 

області представлена в таблиці 1, де подано викиди стаціонарних джерел 

та пересувних джерел за 2012-2016 роки. 

Таблиця 1 – Динаміка викидів в атмосферне повітря по Івано-

Франківській області 
 

 

Роки 

Викиди в атмосферне повітря, тис.т Щільність 

викидів у 

розрахунку на 

1 кв.км,т 

Обсяги 

викидів 

розрахунку на 

1 особу, кг 

 

Всього 

У тому числі 

Стаціонарними 

джерелами 

Пересувними 

джерелами 

2012 249,2 196,7 52,5 14,2 142,5 

2013 253,5 202,9 50,6 14,6 146,8 

2014 277,2 228,8 48,4 19,4 165,5 

2015 266,4 223,9 42,5 19,2 162,0 

2016 196,7 156,7 40 14,1 142,4 

У Івано-Франківській області основними забруднювачами повітря є 

підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води 

(85,6% загальнообласних обсягів), зокрема відокремлений підрозділ 

Бурштинська ТЕС, філія «Управління магістральних газопроводів 

«Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Івано-

Франківськцемент» та ряд інших підприємств області. 
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Протягом 2016 року на ДТЕК «Бурштинська ТЕС» за рахунок власних 

коштів проведено капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 9, 

середній ремонт електрофільтрів енергоблоків № 5,8 та поточний ремонт 

електрофільтрів енергоблоків № 1-12. 

Івано-Франківська область має певні природно-антропогенні 

особливості, які визначають її екологічний стан, зокрема: економіко- 

географічне положення, фізико-географічні особливості, кліматичні умови 

та архітектурно-планувальний чинник. Сукупність цих умов певним чином 

відіграє певну роль у процесі забруднення атмосферного повітря області. В 

умовах постійного зростання транспортних засобів та розвитку 

виробництва  в атмосфері підвищується вміст шкідливих речовин, які 

впливають на здоров’я людини. 

Зараз серед основних факторів забруднення атмосфери на різні рівні 

організації екосистем виділяють такі: накопичення забруднюючих речовин 

у рослинах та інших компонентах екосистем таких як грунт, лісна 

підстилка, поверхневі та ґрунтові води; порушення у різних представників 

травоїдних тварин в зв’язку із забрудненням їх продуктів харчування 

(наприклад, флюороз); зниження видової різноманітності, обумовлене у т. 

ч. і зміною умов конкуренції; порушення взаємозв’язків у спільнотах і в 

екосистемі в цілому; порушення біохімічних циклів; зниження стабільності 

екосистеми і послаблення її здатності до саморегуляції. 

Незадовільний стан атмосферного повітря деяких населених пунктів 

обумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму 

експлуатації пилогазоочисного устаткування, у тому числі внаслідок 

обмеження енергопостачання, яке не здатне працювати в межах 

екологічних і санітарних норм, невиконанням у встановлені терміни 

заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня, низькими 

темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів, 

відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних 

домішок, відсутністю нормативних санітарно-захисних зон між 

промисловими та житловими районами. 

Впровадження нової системи регулювання викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, видача 

дозволів на викиди, встановлення нормативів граничнодопустимих 

викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел, встановлення 

жорстких технологічних нормативів та нормативів якості атмосферного 

повітря передбачає не тільки попередження забруднення атмосфери, але і 

боротьбу з ним. 
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ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – ЯК СКЛАДОВА 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Глушко О.С. студентка. Науковий керівник: Ткачук О.П., к. с.-г. наук, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Виступаючи на XVII самiтi Україна – ЄС, який вiдбувся у Києвi 27 квiтня 

2015 р., Президент України П. Порошенко наголосив, що перспектива 

членства у ЄС є стратегiчним орiєнтиром українських прагнень до 

перетворення i ключовою метою, заради якої проводяться реформи. Уперше 

Україна брала участь у самiтi в статусi держави, яка уклала Угоду про 

асоцiацiю з Європейським Союзом [1]. 

 Спiвробiтництво України та Євроcоюзу у сферi охорони навколишнього 

природного середовища є важливим чинником у двостороннiх стосунках 

України i ЄС i здiйснюється за кiлькома актуальними для обох сторiн 

напрямками: 

 створення Регiонального екологiчного центру України; 

 отримання бюджетної пiдтримки в сектор охорони довкiлля; 

 спiвробiтництво з Європейською агенцiєю довкiлля; 

 змiна клiмату [2]. 

Характеризуючи структурну i змiстовну вiдповiднiсть законодавчої 

складової державної екологiчної полiтики України екологiчному 

законодавству ЄС, слiд вiдзначити, що нi за одним з цих компонентiв належної 

вiдповiдностi не простежується: кiлькiсть законодавчих актiв в ЄС в кiлька 

разiв перевищує їх кiлькiсть в Українi, й додатково до бiльшостi таких 

законодавчих актiв в ЄС iснує значна кiлькiсть додаткiв, дотримання вимог 

яких є обов'язковим [3]. 

Спiвпраця України з ЄС у сферi правового регулювання охорони 

навколишнього середовища, використання природних ресурсiв i збереження 

екологiчної безпеки повинна утворюватися шляхом створення гармонiзованої 

з європейською правовою, нормативно-методичною i органiзацiйною базою, 

яка має вiдповiдати вимогам нацiональної і загальноєвропейської екологiчної 

безпеки. При цьому адаптацiя законодавчої складової державної екологічної 

політики України до стандартів ЄС повинна здійснюватися у напрямі 

коректування існуючих, розробки i затвердження нових екологiчних норм 

природокористування (щодо надр, ґрунтiв, води, повiтря, рослинностi, 

тваринного свiту та iн.), а нормативно-правових актiв щодо держконтролю за 

станом навколишнього середовища, дiяльністю господарюючих суб’єктiв та 

населення. 

Згiдно зi свiтовою практикою та законодавством Європейського Союзу 

технiчне регулювання у сферi охорони навколишнього природного 

середовища, рацiонального використання природних ресурсiв та екологiчної 

безпеки безпосередньо пов’язане з механiзмами державного економiчного 
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стимулювання впровадження технологiй бiльш чистого виробництва та 

полiпшення екологiчних показникiв продукцiї протягом її життєвого циклу. На 

даний час найбільш актуальною є адаптацiя української системи технiчного 

регулювання «Державне управлiння у сферi охорони навколишнього 

природного середовища» до норм ЄС щодо охорони атмосферного повiтря; 

якостi питної води, стiчних та поверхневих вод; контролю виробництва, 

торгiвлi та використання хiмiкатiв, задля захисту довкiлля та здоров’я людей 

вiд «хiмiчних» ризикiв. 

У такому разi, в основi євроiнтеграцiйних прагнень України мають 

лежати процеси наближення українського законодавства до законодавства ЄС, 

що вимагає дотримання вiдповідних екологiчних вимог, гармонiзації у сферi 

правового регулювання охорони навколишнього природного середовища, 

рацiонального використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної 

безпеки. При цьому на позитивнi зрушення в державнiй екологiчній полiтиці 

України можна сподiватися тiльки в умовах партнерства усiх зацiкавлених 

сторiн (уряду, центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв влади, 

громадськостi, бiзнесу, науки, освiти), а саме в питаннях переходу України до 

збалансованого розвитку, розробки та впровадження в Українi моделi «зеленої 

економiки», шляхом побудови якої вже тривалий час йдуть країни ЄС [4]. 

Отже, в процесi впровадження збалансованого розвитку потрiбно 

орiєнтуватися на практичну реалiзацію принципу загальної, але 

диференцiйованої вiдповідальності. В таких випадках мiжнародні зобов'язання 

у сферi охорони навколишнього середовища повиннi насправді реалiзуватися 

на внутрiшньодержавному рiвні, а мiжнародні правовi норми мають бути 

врахованi в нацiональній нормативно-правовiй складовiй механiзму 

формування i реалiзації державної екологiчної полiтики. 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БОТАНІЧНОГО САДУ "ПОДІЛЛЯ" 

м. ВІННИЦІ МЕТОДОМ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ 

Ткачук В.М., студентка. Науковий керівник: Мудрак Г.В. ст. викл., к. г. н. 

Вінницький національний аграрний університет 
 

БОТАНІЧНИЙ САД "ПОДІЛЛЯ" – парк-пам’ятка садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значення (ППСПМ). Знаходиться у 
південно-західній частині м. Вінниці. Площа – 72 га. Заснований згідно 
рішення виконкому Вінницької обласної ради від 20.08.1965 р. У ПЗФ 
внесено з 27.07.1977 р. До переліку державних ППСПМ республіканського 
значення внесено від 30.08.1990 р. відповідно до постанови Держкомітету 
УРСР з екології і раціонального природокористування. Підпорядкований 
Вінницькому національному аграрному університету. Відповідно до 
постанови КМУ від 25.12.1993 р., рішення обласної ради від 14.09.1993 р., 
на підставі наказу Вінницького державного сільськогосподарського 
інституту від 27.06.1997 р. "Ботанічний сад "Поділля"" приєднано до 
університету як госпрозрахунковий структурний підрозділ [5]. 

Лишайники – організми, що з'явилися внаслідок симбіозу грибів із 
водоростями або ціанобактеріями. Вони чутливі до забруднення. Деякі їх 
види зникають навіть при малому забрудненні повітря, і тому слугують 
біоіндикаторами [1]. Лишайники примітні невибагливістю до умов 
існування: вони переносять холод, спеку і майже повне висихання, але 
сильно потерпають від забруднення. Чутливість лишайників до 
атмосферного забруднення обумовлена тим, що забруднюючі речовини, 
що перебувають у повітрі й осідають на слані лишайників, згубно діють на 
водорості у його складі. Особливо вони чутливі до сірчистого газу. 
Найменше забруднення атмосфери, яке не впливає на більшість рослин, 
викликає масову загибель чутливих видів лишайників. Так, наприклад, при 

концентрації цієї речовини 0,08-0,10 мг/   гинуть майже всі види 
лишайників. Негативний вплив на лишайники надають і багато інших 
забруднювачі повітря. Доказом того, що в ботанічному саду "Поділля" 
повітря чистіше ніж у центральній частині Вінниці є велика 
різноманітність листуватих, накипних і навіть кущистих лишайників, які 
почуваються тут дуже комфортно [2]. 

Потреба в світлі у різних лишайників неоднакова. Більшість видів 
віддають перевагу добре освітленим місцям, але є й тінелюбиві. Так як, 
водорості, що входять до складу лишайника сильно затінені гіфами гриба, 
то значна частина світла не використовується. Дуже часто лишайники 
можна виявити в тих місцях, де рослини жити не можуть, в той же час 
більш сприятливі місця проживання залишаються неосвоєними. 
Поясненням цьому є та обставина, що лишайники значно менше 
(приблизно в 15 разів) ефективно асимілюють органічні речовини, ніж 
рослини, тому конкурувати з останніми вони не можуть і заселяють 
недоступні для рослин місця [3]. 
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Розподіл лишайників у межах міста Вінниці є закономірним явищем. 

Це пов’язано не лише з властивостями екотопів, але і їх екологічним 

станом – атмосферним забрудненням, функціональною структурою, 

тривалістю та інтенсивністю використання міської території. 

У ботсаду "Поділля" найчастіше зустрічаються такі види лишайників: 

ксанторія настінна (Xanthoria parietina); гіпогімнія (Hypogymnia tubulosa); 

евернія або дубовий мох (Evernia); пармелія (Parmelia). 

При обстеженні ботсаду було виявлено: що на всіх деревах, які 

знаходяться найближче до проїжджої частини, взагалі відсутні лишайники. 

Це говорить про те, що ця територія забруднена шкідливими викидами і є 

неможлива для їх існування. Вони є біоіндикаторами чистого повітря і 

тому цілковита відсутність лишайників говорить про те, що проїжджа 

частина міста є вкрай небезпечним та несприятливим районом міста [4]. 

На незначній відстані від дороги (10-20 м) з`являються лишайники, 

але кількість їх обмежена і найбільш стійкі форми – накипні. Вони мають 

сіро-зелений колір, менші за розмірами та висотою проростання. На цій 

території не можна побачити все різноманіття форм лишайників, кущисті 

форми присутні з боку адміністративно-господарської частини "Поділля".  

У менш забруднених місцях на більшій відстані від дороги (від 20 м) 

з`являються інші форми лишайників та збільшується їх кількість, 

різноманітність форм, частота трапляння.  

Найбільш високо організовані – кущисті лишайники, їх стан є 

прямостійним або повислим кущиком. Наявність їх в ботанічному саду 

"Поділля" свідчить про чистоту атмосферного повітря. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене можна відмітити, що 

лишайники – це особливі симбіотичні комплекси. Вони складаються з 

гіфів грибів і фотосинтезуючих організмів – водоростей і ціанобактерій. 

Лишайники можуть оселятися на різних поверхнях: на ґрунті, корі дерев і 

чагарників, каменях тощо. За зовнішньою будовою їх поділяють на 

накипні, листуваті та кущисті. Завдяки здатності витримувати тривалі 

періоди несприятливих умов лишайники можуть оселятись там, де не 

живуть інші організми. Але не витримують забруднення повітря. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Кокітко А.А., Гунченко О.М., к.т.н. 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

Сучасний світ змінюється дуже стрімко і у сфері повсякденного життя, 

і у сфері технологічних процесів. Але є речі, які довели свою незмінність та 

невідворотність впливу. Мова йде про основні закони екології, 

сформульовані ще у минулому столітті американським екологом Б. 

Коммонером. За 50 років, які минули від того, людство лише довело їх 

коректність та дієвість. 

Основні чотири закони, як у минулому столітті, так і сьогодні, на 

сучасному рівні розвитку суспільства, дають змогу оцінити шляхи 

походження природних та екологічних небезпек та механізми дієвого 

вирішення цих проблемних питань [1], і їх основний меседж полягає у 

наступному: 

- усе пов'язане з усім; 

- усе має кудись діватися; 

- природа знає краще; 

- ніщо не дається задарма. 

Ці постулати дуже влучно наголошують на тому, що будь-який вид 

техногенного чи антропологічного впливу на довкілля невідворотно призведе 

до певних його перетворень, і ці зміни лише за певних коректних заходів не 

призведуть до катастрофічних змін у навколишньому середовищі. Таким 

чином, з метою зменшення негативного впливу означеного спектру, дієвим 

буде створення певної стратегії поведінки як для окремих громадян у 

повсякденному житті, так і для підприємств у всіх сферах господарської 

діяльності задля обмеження впливу на довкілля та збереження природного 

потенціалу планети. 

Найбільш сучасним є підхід, при якому система управління 

підприємством базується на стандартах серії ISO та принципах соціальної 

відповідальності бізнесу і безпеки робітника під час виконання ним 

виробничих процесів. Відомі стандарти ISO 9001 [2], ISO 14001 [3] та OHSAS 

18001 [4] пропонують алгоритм для розробки і впровадження систем 

менеджменту якості продукції, екологічного менеджменту та менеджменту 

професійної безпеки і охорони праці. Тобто перед сучасним виробником 

стоїть задача, пов’язана з необхідністю виготовлення якісної продукції при 

такому рівні організації виробництва, яке не шкодить природному 

середовищу та в рамках якого створені всі умови для збереження життя, 

здоров’я та працездатності людини яка приймає участь у виготовленні 

продукції на цьому підприємстві.  

Ці три напрямки менеджменту вибудовуються на підставі застосування 

циклу Шухарта-Демінга (рис. 1), основною ідеєю якого є створення моделі 
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безперервного поліпшення будь яких процесів, основними постулатами якого 

є: плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act). 

Зазначена стратегія дуже чітко збігається з концепцією сталого 

розвитку, загальна ідея якої полягає у необхідності досягти балансу між 

сучасними потребами людства і захистом інтересів майбутніх поколінь. 

Безумовно, що ця мета також потребує збереження безпечного та здорового 

довкілля як запоруки створення сприятливих умов для появи та розвитку 

наступних поколінь. 

Реалізації стратегії сталого розвитку також сприяє впровадження 

принципів соціальної відповідальності бізнесу за міжнародним стандартом 

SA 8000 [5], та прийнятий нещодавно ISO 45001 [6], який дає новий поштовх 

до удосконалення системи управління професійною безпекою та здоров’ям. 

Зазначені стратегії управління у сучасних умовах не є обов’язковими 

до виконання та застосовуються на добровільному принципі впровадження, 

але кожен відповідальний роботодавець розуміє, що впровадження цих 

принципів у виробництво є запорукою не тільки сталого розвитку 

суспільства, а ї його економічного зростання у майбутньому, тому що: ніщо 

не дається задарма та усе пов'язане з усім! 
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Як відомо, “зелена економіка” - це модель економіки, ціллю якої є 

зниження  дефіциту природно- екологічних ресурсів й зменшення ризику для 

довкілля, що супроводжується підвищенням добробуту людини і зміцненням 

соціальної справедливості. Важливо відмітити, що концепція зеленої 

економіки і концепція сталого розвитку  є взаємодоповнюючими, адже 

зелена економіка багатьма вченими визнається як засіб забезпечення сталого 

розвитку, що, в свою чергу, передбачає перегляд стандартів життя 

суспільства з метою збереження й максимального відтворення природного 

середовища [1]. Враховуючи сказане, метою даної роботи є характеристика 

зеленої економіки в контексті збереження навколишнього середовища та 

забезпечення переходу світу до сталого розвитку.  

За своїм призначенням зелена економіка вирішує таки проблеми як: 

формування системи господарювання відповідно екологічним інтересам 

суспільства, зниження викидів вуглицевих та інших сполук, підвищення 

ефективності використання обмежених  видів ресурсів [2]. До напрямів 

створення зеленої економіки, за якими рухаються розвинуті країни, відносять 

побудову: відтворювальної енергетики; стійкого будівництва та 

енергозбереження; стійкого транспорту та міст; ефективного управління 

водними, земельними ресурсами та відходами. Одним з найважливіших 

напрямів розвитку зеленої економіки визнається побудова відтворювальної 

енергетики, що має забезпечити зменшення залежності господарської 

діяльності від традиційних джерел енергії  та перехід до їх сталого 

використання. За даними ЮНЕП та інших міжнародних організацій, з метою 

фінансового забезпечення переходу до зеленої економіки й вирішення 

проблем енерговиробництва пропонується інвестувати до 2% світового ВВП   

(близько 1,3 трл дол. на рік) в екологізацію економіки [3, с.47].  

Враховуючи значущість зеленої економіки для створення умов сталого 

розвитку країн світу,  ООН була прийнята екологічна програма, яка фактично 

оголосила перехід до цієї прогресивної моделі господарювання й запровадила 

всесвітню стратегію сталого розвитку. За екологічною програмою ООН, 

вирішуватимуться такі  екологічні проблеми як: боротьба зі зміною клімату; 

призупинення деградації  навколишнього середовища; відновлення світової 

економіки на ресурсозберігаючій техніко-технологічній базі; збільшення 

зайнятості населення й забезпечення його здорового існування.  



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

191 
 

В Україні затверджено низку документів і договорів для офіційного 

визнання стратегії сталого розвитку: створено Національну комісію сталого 

розвитку України, розроблено Цілі розвитку тисячоліття, затверджено 

Концепцію та Стратегію національної екологічної політики України до 2020 

р., затверджено Національний план дій з охорони навколишнього середовища 

на 2011-2015 рр тощо. Згідно «Стратегії національної екологічної політики 

України на період до 2020 року», визначено такі цілі процесу екологізації 

економіки, як: досягнення безпечного для здоров’я людини стану 

навколишнього середовища; підвищення рівня суспільної свідомості з питань 

охорони навколишнього природного середовища; поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління шляхом включення екологічної 

складової до програм розвитку секторів економіки; зменшення втрат 

біорізноманіття, формування екологічної мережі, розвиток заповідного 

фонду; забезпечення екологічно збалансованого використання природних 

ресурсів.  

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, 

спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої 

природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від 

негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного 

середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, 

охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. В 

аспекті сказаного слід також відзначити, що вітчизняні науковці і практики 

наголошують, що для переходу до моделі зеленої економіки  потрібно 

налагодження більш тісної співпраці між країнами і в межах країн,оскільки 

заходи  екологічної політики сприяють досягненню більш високих 

результатів за умови, якщо вони здійснюються на чітко визначеній, 

передбачуваній і скоординованій основі, крім того, співпраця дозволяє 

проводити обмін знаннями, досвідом і кращими практичними результатами 

[3, с.47]. 
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Ключові слова: меліоративна система, азотна група, амоній, нітрати, 

нітрити. 

Гідроекологічна ситуація в межах окремої річкової системи суттєво 

впливає на екологічний стан цілого регіону, а саме на умови проживання і 

господарювання людей, функціонування агроландшафтів, лучних, лісових 

і водних екосистем, тощо. Проблема доброї якості води є особливо 

актуальною в регіонах де активно розвивається сільське господарство. 

Саме до такого регіону  належить басейн річки Прип’яті, який виступає 

об’єктом дослідження у даній роботі. 

В роботі представлено результати гідрохімічного аналізу за 

основними забруднюючими компонентами у водах р. Прип’ять  у пункті 

моніторингу «Ратне» при Державному агентстві водних ресурсів України. 

Відбір проб в даному пункті має щоквартальний характер, cтатистичній 

обробці підлягали дані спостережень за період 1996–2018 рр. 

До проведення меліоративних робіт в гідрохімічному складі 

природних вод Прип’яті переважали гідрокарбонати та кальцій. 

Мінералізація води коливалася від 0,30 г/дм
3
 до 0,58 г/дм

3 
в меженний 

період без змін у складі аніонів і катіонів та з мінімальним вмістом 

азотовмісних сполук, що не перевищували 0,3 мг/дм
3
 та мінімальним 

вмістом заліза загального до 0,3 мг/дм
3
. Зрідка прослідковували незначний 

вміст хлор-іону (до 22,3 мг/дм
3
) та сульфат-іону (до 40 мг/дм

3
). 

Після осушення верхівя річки, сільськогосподарського освоєння, та 

проведення руслопоглиблювальних робіт, характерною особливістю вод 

Прип’яті залишається їхня низька мінералізація. За мінеральним складом 

вони залишились гідрокарбонатно-кальцієвими, зберігши 

макрокомпонентний склад.  

Серед мезокомпонентів найбільш значущими є вміст азотної групи: 

Аміак. Основними джерелами надходження аміаку у води Припʼяті є 

господарсько-побутові стічні води, поверхневий стік із сільгоспугідь при 

використанні амонійних добрив, в мешій мірі – стоки об’єктів 

тваринництва. Середній вміст амоній-іону у водах ріки за період  

спостережень становив 1,2 мг/дм
3
.  

Максимальні середньорічні концентрації спостерігались у 1999–2003 

роках, їхні значення сягали 2,6 мг/дм
3
 (2001 р.). Максимальні значення 

спостерігали у 2001–2002 роках: 5,23 мг/дм
3
 (15.03.2001 р.); 5,09 мг/дм

3
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(14.09.2001 р.); 5,09 мг/дм
3
 (15.05.2002 р.). Ці концентрації у 1,95 – 2,01 

рази перевищували нормативи для господарсько-побутових потреб.  

В розподілі концерації амоній-іонів досить чітко прослідковують 

сезонні коливання. Як правило, його високі вмісти спостерігають влітку, 

особливо, в маловодні роки, що пов’язано із зростанням концентрацій 

через низьке обводнення, або восени, коли починається інтенсивний 

розпад органіки у руслі і прилеглих каналах. Рідше підвищені концентрації 

спостерігались взимку, коли річка була вкрита потужним шаром льоду 

коли процеси розпаду амонію завмирали, а через недостатню кількість 

кисню його кількість могла зростати через процеси денітрифікації. 

  Нітрити є проміжним ланцюгом в ланцюзі бактеріальних процесів 

окислювання амонію до нітратів (нітрифікація – тільки в аеробних умовах) 

і, навпаки, відновлення нітратів до азоту й аміаку (денітрифікація – при 

нестачі кисню). Середній вміст нітрит-іону у водах ріки за вище 

згадуваний період складає 0,079 мг/дм
3
.  

Максимальні середньорічні концентрації спостерігали у 2002 р. 

(0,24 мг/дм
3
), 2003 р. (0,14 мг/дм

3
), 2009 р. (0,10 мг/дм

3
) та 2011 р. 

(0,13 мг/дм
3
). Максимально високий вміст нітрит-іону відмічено 26.03.2003 

року – 0,33 мг/дм
3
.   

Вочевидь, найбільша концентрація нітритів більш пов’язана із 

процесами бактеріальної активності, що зростає при максимумі розвитку 

процесів розпаду органічної речовини, аніж із активністю фітопланктону. 

Нітрати.  Середній вміст нітрат-іону у водах ріки за вище 

згадуваний період складає 3,5 мг/дм
3
. Максимальні середньорічні 

концентрації спостерігали у 2000 році – 9,13 мг/дм
3
, 2013 році – 7,96 

мг/дм
3
, 2003 році – 6,05 мг/дм

3
. Найвища концентрація нітрат-іону 

відмічена 31.01.2005 року – 11,30 мг/дм
3
.  

Амплітуда сезонних коливань вмістів нітратів є одним із показників 

евтрофіровання водного об'єкту. Для вод Припʼяті такі коливання найвищі 

у маловодні роки, що є одним із негативних наслідків стоку вод ріки після 

перетворення її русла в магістральний канал внаслідок його обміління і 

заростання водною рослинністю. 

Аналіз даних по концентраціях компонентів азотної групи у водах 

верхівʼя р. Припять дає змогу констатувати, що пряма кореляція між 

вмістами амоній-, нітрито- та нітрато-іонів прослідковується до 2003 року. 

Це пов’язано з інтенсифікацією антропогенного навантаження на початку 

2000-х років, зокрема, недотриманням агротехнічних процедур в 

сільському господарстві. 

Характерно, що перебіг процесів нітрифікації – денітрифікації у 

водах ріки має певні особливості, які потребують додаткових досліджень.  
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UPGRADED SALTER SINK 

Біляк О.О.,  Колдун В.П., зав. НДЛ 

НВК «Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей» 

 

Актуальність завдання. Емпірично встановлено, що урагани в 

Атлантичному океані та тайфуни у Тихому океані починають формуватися 

над поверхнею води, коли її температура піднімається вище 26 градусів за 

Цельсієм. Також відомо, що до такої температури прогрівається лише 

верхній шар океану товщиною всього у декілька метрів.  

    

 
Тому у світі давно вже визріла ідея перемішувати шари океанської 

води для того щоб не допустити зародження ураганів та тайфунів. 

Британський вчений Стівен Солтер розробив з колегами і запатентував 

технологію «Salter Sink». Розробка являє собою трубу, що опускається на 

глибину 100-200 метрів , з поплавком у верхній частині. Поплавок дещо 

припіднятий над рівнем океану, тому хвилі, які потраплятимуть на 

поплавок, будуть просто стікати по трубі в глибину. Таким чином тепла 

вода буде перемішуватися з холодною, а температура поверхні океану так і 

не перевищить критичні 26 градусів за Цельсієм. Згідно з попередніми 

підрахунками, для максимальної ефективності необхідно створити систему 

з кількох сотень таких пристроїв.  

Недоліки Salter Sink.  Згідно GSSSD 76-84, кубічний метр 

океанської води температурою 26
о
С майже на 4 кілограми є легшим, ніж 

кубометр води з температурою в 10
о
С. Відповідно для того, щоб вода 

опустилась на глибину хоча б у  100 метрів, надлишковий водяний стовп 

на поплавку має мати 0.4 метри. Це означає, що хвиля повинна мати 

висоту у 0.5 метра і вище. А для того, щоб нагнати півметрову хвилю, 

потрібно, згідно з емпіричними даними, щоб вітер мав швидкість не менше 

5 м/с і дув не менше доби. 

Як наслідок, система Salter Sink розпочне боротися з ураганом тільки 

тоді, коли стихія вже виникне і навіть частково набиратиме сили. 

Тому нами було вирішено розробити  більш ефективний спосіб 

перемішування поверхневих шарів води в океані, використовуючи для 

цього енергію течій. Оскільки на відміну від вітру течії діють постійно і 

стабільно, пропонується розміщувати у верхніх шарах океану конічні 

циліндри, верхні  (вужчі) кінці яких матимуть поплавки, що трохи 
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підніматимуть ці кінці до поверхні. Натомість нижніми (ширшими) 

кінцями циліндри будуть до дна. 

Довжина якірного троса обирається з розрахунку, щоби дозволити 

течії відвести циліндр на відстань у кілька раз більшу, ніж сама глибина. А 

це у свою чергу забезпечило б йому потрібний нахил відносно поверхні 

океану на 15-20 градусів.  

Перевірка гіпотези. Висновки. Можна зменшити температуру 

верхніх шарів океану, якщо перемішувати їх з нижніми шарами за рахунок 

енергії океанічних течій. Для перевірки гіпотези було виготовлено 

експериментальну установку, в якій взаємодія океанічної течії та 

напрямного конусу імітувалася коловим рухом самого конусу. 

     
Досліди показали, що гідравлічного напору течії достатньо для 

вертикального підйому води. Гіпотеза підтвердилася. Динамічного напору 

океанічної течії буде цілком достатньо, щоб понизити температуру 

верхнього шару океану за рахунок її перемішування з нижніми шарами 

більш холодної води.  
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УТИЛІЗАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ЖИРОВМІСНИХ СПОЛУК – 

СЕРЕДОВИЩА ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ 

Іващишин Я.А., Колдун В.П., зав. НДЛ 

НВК «Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний 

ліцей» 

 

Інтенсивне  замулювання труб і колекторів жировмісними сполуками 

різного походження є однією з найбільш відчутних больових точок 

сучасного каналізаційного господарства.  

Відведення стоків каналізацією відбувається за постійних змін 

їх складу і рівня, що об’єктивно спричиняє налипання на стінках 

труб первинних плям жировмісних сполук. Жирові відкладення 

полімеризуються, робочий переріз у трубі для проходження стоків 

неминуче і відчутно звужується, аж до повного жирового 

блокування труби.  Крім цього,  жировмісна органіка у каналізаційних 

стоках є потужним живильним середовищем для патогенної мікрофлори. 

     
   

Промисловість пропонує широкий асортимент якісних, а тому 

й досить дорогих технологій та обладнання для каналізаційного 

господарства. Але на практиці все виглядає не так оптимістично, як у 

рекламних проспектах. Проблема не  лише у високій вартості нових 

технологій.   Куди,    наприклад,  зливати жировмісний осад?  В інший, 

поки що не замулений, колектор? 

Гіпотеза дослідження. Превентивна  сепарація каналізаційних  

стоків шляхом виділення з них жировмісних сполук дозволить 

суттєво заощадити матеріальні та людські ресурси, а також поліпшити    

санітарний стан каналізації, оскільки жировмісна органіка є 

середовищем для розмноження патогенних мікроорганізмів.  

Миючі засоби, що містяться у побутових стоках, утворюють з 

брудом, особливо з жирами, нестійкі флокулянти, основна маса яких 

при подальшому переміщенні у трубах осідає на дні і стінках 

каналізаційних колекторів. Пропонується здійснювати сепарацію 

флокулянтів і осаджувати їх на пластинчатих  фільтрах ще до входу в 

каналізаційні труби. 

Заповнені осадом пластини встановлюються у сушарку, де з них 

випаровується вода, а вже сухий осад легко сходить з пластин за рахунок  

взаємного тертя частинок. Через сито галтувального барабану сушарки     
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висушений осад просипиться у  контейнер. Очищені пластини    можна 

буде використовувати в якості фільтрувального елемента, а  одержаний 

осад — як паливо для сушарки, що дозволить заощадити енергоресурси.  

   
У колекторах, де каналізування будинків  під’єднане  до міської 

мережі, встановлюються  картриджі з  пластинами фільтрів  з подрібненого 

вторинного пластику. Для жировмісних сполук  рух щілинами у пластику є 

еквівалентним довшому руху по магістральному колектору, тому вони 

досить скоро почнуть осідати на пластинах. Спеціалізована машина з 

маніпулятором регулярно міняє картриджі, відвозить заповнені 

жировмісним осадом пластини на сушарку, у колектори ж 

встановлюватимуться нові пластини. 

Потрібно зауважити, що процедура відмивання від  осаду 

каналізаційних колекторів і труб завжди потребували значних 

енергетичних затрат і людських ресурсів. Адже сам процес відмивання 

супроводжується утворенням жировмісної пульпи, що містить 90-95% 

води, яку також потрібно випарувати, щоб не виливати назад у 

каналізацію. Відомо, що енергетичні витрати  на випаровування 1  літра  

води складають 2.7 МДж. Для того, щоби отримати кілограм сухого осаду, 

потрібно випарувати як мінімум 9 кг води, і затрати тепла складатимуть 

вже  більше 42.3 МДж. Експериментально перевірено,  що осад на 

пластинчатому фільтрі може вмістити води не більше своєї ваги. Отже, для 

отримання сухого осаду потрібно буде затратити не 40-80 Мдж, а всього 3-

4 МДж на кілограм.  

Висновки. Гіпотеза дослідження підтверджена теоретично та 

експериментально. Проект економічно вигідний та екологічно доцільний.  

Пропонована технологія очищення каналізації від жировмісних 

сполук забезпечує їх належне осідання на стінках трубопроводів та інших 

ємностей, тому жировмісну органіку вигідно затримувати на  картриджах 

фільтрів, які у подальшому можна буде легко очищувати при мінімальних 

витратах для цього енергії.  Виготовлення картриджів з  вторинного 

пластику, використання осаду як палива суттєво  економить енергетичних і 

матеріальних  ресурсів, а також сприяє захисту довкілля і стану 

промсанітарії.  
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ХВИЛЕРОЗВЕРТАЧ 

Савченко В.О., Колдун В.П., зав. НДЛ 

НВК «Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний 

ліцей» 

 

Запобігання руйнівної дії води на гідротехнічні споруди залишається 

чи не головною  проблемою функціонування цих конструкцій, особливо 

хвилеломів. Емпірично встановлено, що енергія морської хвилі приблизно 

дорівнює 1.6*Н
2
 [кДж/м

2
], де Н – висота хвилі, тобто вдвічі вища хвиля 

має вчетверо більшу енергію. Та і це не є головною проблемою захисних 

берегових споруд. 

Самі по собі морські хвилі, що зазвичай створюють тиск у 10-20 тон 

на 1 м
2
 бетону, не можуть порушити міцність самого бетону. Навіть удари 

в шторм з тиском 35 тон на 1 м
2
  площі є втричі меншими від тиску, 

необхідного для руйнування так званих «легких» бетонів,  і в 30 раз менше 

за межу міцності на стиск для гідротехнічних бетонів.   Але на практиці 

усе стає значно гіршим.  

Не допомагають насипи з масивними бетонними блоками чи 

великим камінням, тому що через зміни напрямку вітру морські хвилі 

інтерферують між собою (вода ж практично не стискається), і відповідно 

час від часу формуються потужні сумарні хвилі, що здатні зруйнувати 

будь-який хвилелом. Вкривання цих споруд залізобетонними «їжаками» 

для розсікання хвилі на фрагменти і одержання замість одного потужного 

удару декількох слабших також не дають бажаного ефекту, оскільки дуже 

малий простір між елементами, що покривають греблю хвилелому, швидко 

заповнює водою передній фронт хвилі. Морська хвиля не «помічає» 

окремих елементів, які б мали розсікати її на окремі фрагменти, та 

наносить потужний удар, здатний зруйнувати хвилелом чи вибити з нього 

частину елементів. 

Однак набагато небезпечнішим є те, що при підході до берега  хвиля, 

взаємодіючи з дном, піднімає з  дна пісок і дрібне каміння. Тиск води на 

хвилелом подібний до дії гартованого долота електроперфоратора, при 

цьому у захисну споруду одночасно б’ють  «долота» хоч меншого калібру, 

але у необмеженій кількості.   

У бетоні виникають тріщинки, куди під тиском надходить вода, яка 

почне бетон не стискати, а розривати. Загальновідомо, що міцність бетону 

на  розривання у десятки раз є меншою від міцності на стискання. Тріщина 

стає концентратором напружень з механізмом дії ефекту Ребіндера. В 

результаті бетон руйнується від систематичних ударів навіть легких хвиль.  

Завданням проекту стала розробка надійного і безпечного в 

експлуатації способу дисипації енергії хвиль, що потребував би 

мінімального догляду.  
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Гіпотеза. Якщо  надати хвилелому форму половинки  циліндра, 

діаметром у 1.5-2 рази більшим, ніж висота найвищих хвиль і розміщенням 

таким чином, що нижній край напівциліндра був занурений у воду, тоді 

хвиля не завдаватиме хвилелому гідроударів, що могло би рано чи пізно 

його зруйнувати,   а плавно  розвертатиметься і вдарятиме у наступні 

хвилі.   

   
Таким чином, удар води об камінь чи бетон буде замінено ударом 

води об воду. Відбуватиметься взаємна дисипація кінетичної і теплової 

енергії хвиль без загрози для міцності морських споруд. 

Перевірка на діючих моделей показала повну працездатність 

запропонованого способу. 

Варіанти конструкцій розвертачів хвиль: 

   
 а) береговий — для похилого дна;       б) удар хвилі об набережну;        в) хвиля  у лінійному розвертачі; 

 

    
       г) зигзагоподібний;                   д) для відкритого моря;       е) розвертання хвилі;  є) розвертач викидів 

 

Експерименти на усіх діючих моделях розвертачів хвиль 

підтвердили правильність обраної гіпотези.  Береговий, лінійний, 

зигзагоподібний хвилерозвертачі також легко справляються з розворотом 

хвилі. Перевірка ефективності роботи розвертача для відкритого моря на 

моделі сталої глибини також засвідчила те, що хвиля  розвертається плавно 

і наносить удар не у хвилеріз, а в наступну хвилю. 

Запропонований принцип дисипації високоенергетичних потоків і 

хвиль реалізовано у розробці конструкції хвилерозвертача як імпульсного 

гасія імпульсних потоків високоенергетичних промислових викидів. Цей 

спосіб розсіювання енергії водних хвиль і потоків цілком придатний може 

бути використаний  й у перепадних колодязях для узгодження рівнів у 

каналізаційних мережах.   
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ПОБУТОВА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ З ВЖИВАНОЇ 

АЛЮМОПЛАСТИКОВОЇ УПАКОВКИ 

Шикітка М.С., Пострільоний В.М., зав. РМЦ НДТ, к.п.н. 

НВК «Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний 

ліцей» 

 

Актуальність проблеми. Сучасна цивілізація щодня (!) 

залишає по собі таку кількість побутових відходів, яка за об’ємом є 

співрозмірною з сумарним об’ємом давньоєгипетських пірамід. 

Надзвичайно актуальну проблему утилізації твердих відходів у світі 

до певної міри вирішують їх спалювання, часткової переробки та 

захоронення на полігонах. 

З масовим поширенням упаковки з фольгованого пластику 

проблема сортування і переробки побутового сміття ще більше 

ускладнилася. До якої категорії віднести фольгований пластик, за якою 

технологією його переробляти, як врешті розділити метал і полімер? На ці 

питання відповіді досі немає.  

Тому було вирішено розробити проект повторного застосування 

алюмопластикового матеріалу упаковки для цілей теплоізоляції, тобто 

перетворити  шкідливі для довкілля властивості (при його переробці чи 

захороненні)  на корисні.  

Відомо, що високими теплоізоляційними властивостями 

відзначаються пористі матеріали, структура яких заповнена пухирцями 

повітря, зокрема спінений поліетилен, мінеральна вата тощо. Добрим 

теплоізолятором також є віконний склопакет з двох листів скла з 

герметичним зазором між ними в 1-2 см. Така товщина повітряного 

проміжку має доволі малу теплопровідність, не допускаючи водночас 

виникнення у ньому конвективного перенесення тепла. 

         
 

Гіпотеза дослідження. Фізико-хімічні  властивості алюмопластику 

також дозволяють  формувати  з нього теплозахисні  структури, зокрема для 

теплоізоляції труб, для чого конструктивно треба сформувати повітряні 

мішки. Ідея дещо подібна до структури вспіненого пластику, але з дуже 

великим розміром порожнин у матеріалі. Пропонований нами спосіб 

забезпечує практично таку ж саму теплоізоляцію, але на порядки меншою 

буде гігроскопічність самого ізолятора. Навіть якщо конденсат збереться 



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

201 
 

у теплоізоляторі з великими внутрішніми комірками, він практично не 

змінить їх теплопровідність. 

Упаковка з фольгованого пластику розрізається на окремі 

смужки з подальшим їх гофруванням.  Потім гофрований пластик 

кількома краплями клею приклеюється до лінійного листа пластику. 

Якщо такий теплоізолятор скрутити у трубу, то ним можна утеплювати 

циліндричні трубопроводи.  

   
 

Переваги над наявними утеплювачами. Досить ефективним цей 

спосіб термозахисту виглядає при ізолюванні водопровідних труб. 

Головною перевагою проекту є можливість зробити в домашніх умовах 

таку корисну для побуту річ як утеплювач. Принагідно зазначимо, що 

для теплоізоляції труб стандартними утеплювачами необхідно 

витратити багато часу і немало коштів для їх придбання. 

Якщо, наприклад, потрібно лише 2 метри і 20 см утеплювача, то все 

одно доведеться купувати 4 метри, тому що матеріал продається 

довжиною 2 метри за одиницю товару. Саме незначними кількостями 

таких матеріалів переважно оперують житлово-експлуатаційні служби, а 

мешканці приватного сектору при герметизації водопровідних комунікацій 

у підвалах будівель. Тож надміру придбаний і невикористаний дорогий 

утеплювач лежатиме десь без потреби і врешті згодом буде викинутий на 

смітник. 

Висновки. Використання вживаної алюмопластикової упаковки 

для теплоізоляції комунікацій сприяє цілям захисту довкілля, а саме 

вилученню з відходів важкого для переробки фольгованого пластику. 

Крім цього, виготовлення з нього якісних теплоізоляційних матеріалів 

вирішує завдання економного господарювання , заощаджуючи значні 

кошти, які потрібно було б витратити на придбання стандартних і дорогих 

утеплювачів. 
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НЕЙРОФРУСТРАТИВНИЙ РЕПЕЛЕНТ 

Кулеба А І., Пострільоний В.М., зав. РМЦ НДТ, к.п.н. 

НВК «Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний 

ліцей» 

 

Актуальність проблеми. Віддавна і до сьогодення людина 

бореться з шкідливими комахами, усе більше використовуючи для цього 

досягнення хімії, різноманітні креми, мазі, інші косметичні засоби для 

захисту  тіла. Але мабуть, не безпідставними, і щонайменше психологічно, 

є сумніви щодо безпечності хімічні засоби та острах перед можливими 

побічними діями, які з часом  зашкодити здоров’ю. 

Тому метою проекту став пошук такого репеленту проти комах, і 

найперше комарів,  в безпечності якого практично ні в кого не виникало б 

сумнівів. В якості гіпотези було висловлено припущення, що кавовий 

жмих при керованому нагріванні стане надійним джерелом кофеїну, 

випари     якого паралізуватимуть нервову систему комарів, і в той же 

час не шкодитимуть людям, що знаходяться в приміщенні.  

В процесі роботи над проектом ми звернули увагу на те, що 

кавове дерево, яке за належної  агротехніки вирощується у відкритих 

ґрунтах, є достатньо стійким проти комах-шкідників: личинок кавового 

довгоносика, гусені кавової вогнівки, зеленої і шлемоподібної 

щитівки, кавового трипсу. Ця рослина має настільки сильний імунітет 

проти вірусних захворювань, що сама успішно переборює хвороби. Було 

також підмічено, що кофеїн, який приємно збуджує  людську нервову 

систему, здатний ввести у фрустрацію нервову систему комахи. 

                     
 

Спостереженнями та експериментами було встановлено, що в 

приміщеннях, де заварюють каву, комарі втрачають здатність літати, а 

мурашки буквально впадають в ступор. Це викликано тим, що 

кофеїн є антагоністом нейромедіатора аденозину. 

Кофеїн через органи дихання комахи потрапляє у гемолімфу, що 

виконує функцію крові, і далі у нервову систему, зокрема у 

синаптичні щілини. 

Молекула кофеїну схожа на молекулу аденозину, тому при 

потраплянні в аденозинові рецептори синапса блокує подальшу передачу 

нейросигналу.   
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Досліди показали, що на початку зростання концентрації кофеїну в 

повітрі комарі намагаються втекти. Це є захисною реакцією комахи на 

потрапляння кофеїну в її організм. Якщо ж концентрація кофеїну в повітрі 

стає достатньо значною, комарі впадають в ступор. Люди ж на такі 

концентрації кофеїну в повітрі практично не реагують.  

При проведенні експериментів свіжий використаний кавовий жмих 

викладався по контуру плоскої свічки, яку після цього запалювали. 

Спочатку кофеїн від безпосереднього нагрівання полум’ям свічки 

випаровувався з жмиху, а згодом, коли парафін свічки плавився і жмих в 

ньому тонув, кофеїн продовжував випаровуватися, але тепер вже з 

розплавленого парафіну. Однак таке джерело кофеїну виявилося 

недостатньо стабільним, тим більше, що воно може бути і небезпечним, 

особливо за наявності протягів у приміщенні.  

Тому було розроблено більш безпечну конструкцію випарювача. 

На дні горщика встановлюється невелика свічка, що є джерелом енергії 

для випаровування кофеїну з жмиху. Зверху в горщик встановлюється 

прямокутна металева ванночка з жмихом. Така конструкція є доволі 

безпечною, надійною та вітростійкою.  

Головною ж її перевагою є те, що свічка на дні горщика горить 

в режимі обмеженого доступу кисню, і якщо підібрати відповідний 

зазор між стінками горщика  і ванночкою, то можна домогтися тривалого і 

стабільного горіння. 

      
 

Висновки. Наявні у продажу репеленти, можливо, переважають  

нашу технологію за своєю ефективністю, але це, власне, і є їх слабким 

місцем з точки зору психології споживача, який боїться що «хімія буде 

занадто сильною». 

Натомість кавовий репелент є екологічно безпечним, що з точки зору 

основної маси споживачів є найголовнішим параметром і сильним 

аргументом. Звичайне підігрівання кавового жмиху людині інтуїтивно 

зрозуміле, і вона не очікує від цього процесу якихось побічних 

ефектів. 

У подальшій роботі над проектом планується провести дослідження 

щодо можливості використання даного способу проти колорадського 

жука.  
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МАЛОВИТРАТНИЙ СПОСІБ ЗРОШЕНИЯ ПРИБЕРЕЖНИХ 

ПУСТЕЛЬ 

Венчковська А.В., Колдун В.П., зав. НДЛ 

НВК «Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний 

ліцей» 

 

Дослідження великої кількості супутникових фото і 

відеоматеріалів однозначно вказують на формування в атмосфері

 доволі умовного, але разом з тим й відчутного бар’єру між 

повітряними масами над сушею і масами повітря над морями та 

океанами. Тому вода, що випаровується з поверхні моря і потім випадає у 

вигляді дощу, в основному повертається знову у море і дуже рідко 

потрапляє на територію пустелі. 

Завдання проекту. Розробка способу затягування вологого 

атмосферного повітря з моря на сушу, де пізніше надлишкова волога 

зможе випадати у вигляді дощу.  

Подальший аналіз супутникових і наземних фотографій показав, 

що над усіма поодинокими островами дуже часто формуються хмари. 

Також виявилося, що півострови, у випадках, коли їх альбедо 

менше ніж альбедо узбережжя, стають своєрідними генераторами хмар. 

      
 

Гіпотеза і спосіб вирішення проблеми. Якщо локально зруйнувати 

бар’єр між сухим повітрям над пустелею  і вологою над морем, то 

можна буде забезпечити надходження вологого повітря на територію 

пустелі, що у подальшому спричинить випадання вологи у вигляді дощу 

чи туману. 

Для руйнування рівноважного стану між атмосферними фронтами 

моря і суші пропонується періодично насипати     на пляжах     темні     

плями розміром у кілька квадратних кілометрів.  

Розмір такої плями орієнтовно має бути співрозмірним з 

висотою нижньої межі конденсації в атмосфері. Матеріалом для 

темних плям слугуватимуть будь-які гірські породи, чиє альбедо є 

меншим, ніж альбедо оточуючого їх піску. 

Над поверхнею чорної плями повітря буде швидше і більше 

нагріватися, ніж над поверхнею решти пустелі. Нове повітря, що 

надходитиме на територію чорної плями, буде містити значний 
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відсоток вологого морського повітря і над плямою почне формуватися 

повноцінна хмара. Вночі, коли сонячне нагрівання земної поверхні 

припиниться, хмара опуститься нижче і випаде у вигляді дощу в пустелі.  

Для перевірки гіпотези було виготовлено експериментальну 

установку. 

    
 

Атмосферу імітував шар води, який згори прогрівався 

потужним прожектором. Дно установки було розділене на дві рівні 

частини з різним альбедо, що імітували різне нагрівання пустелі і моря. 

Рух води вустановці детектувався впорскуванням мікрокрапель чорнила. 

Результати експериментів. У випадку, коли дно установки було 

просто розділене на дві зони білого і коричневого кольорів, мікрокраплини 

фарби  розмивались у воді,  не детектуючи жодних течій. Потім, на 

границі між зонами, було обрано дві точки на відстані в 1/3 від стінок і 

відповідно між собою.  

В одній з цих точок була розміщена чорна пляма, а інша пляма була 

контрольною. Після нетривалого прогрівання у воді почали детектуватися 

мікротечії біля плями. Особливо це було помітно після повного 

осідання фарби на дно. В той же час у районі контрольної точки 

водорозділ лишався таким самим стабільним і незбуреним.  

Висновки. Гіпотезу підтверджено. Локально збуривши границю 

повітряних мас над пустелею і морем, можна отримати їх 

взаємне перемішування, що призведе до регулярного випадання дощів 

у визначених територіях пустелі. 
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СУЧАСНА БОРОНА-ПЛЕТЕНКА ДЛЯ СТАЛОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

Коромислов Ю.Д., Пострільоний В.М., зав. РМЦ НДТ, к.п.н. 

НВК «Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний 

ліцей» 

 

Ретроспектива. Кілька тисячоліть історії людства дефіцит металів 

був чи не головною перешкодою на шляху прогресу. Наприклад, 

зображений на 19-й сторінці Радзівілівського рукопису справжній хайтек 

Середньовіччя - колісний плуг був  повністю виготовлений  з  дерева  і  

лише з кількома невеличкими залізними накладками. Винайдена 

орієнтовно у ХІІІ столітті борона-плетенка довго не мала собі заміни і 

використовувалася аж до середини ХХ століття, коли переведена на 

рейки післявоєнної конверсії промисловість змогла налагодити достатній 

випуск металевих борон, про що свідчить експозиція Львівського музею 

етнографії та художнього промислу, де представлена дерев’яна 

борона-плетенка 1931 року виготовлення. Хоча перші згадки про борону-

плетенку можна знайти у рукописі ХІV століття «Круг Миротворний». 

Рама борони виготовлялась з тонких палиць, які у місцях свого 

схрещення грядки з’єднувались двома кільцями з розпарених прутів. У 

гнізда, що утворені схрещенням грядок і кілець, вставляються згори 

зубці приблизно 35 см довжини і 3 см товщини. 

       
За нашим проханням фірма Artistics Mecanics з Ізраїлю провела 

моделювання процесу потрапляння зуба борони на перешкоду у 

вигляді кореня. Для порівняння було взято дві борони – тесана і 

плетенка. 

Розрахунки, що були люб’язно проведені для нас поважною у світі 

ІТ фірмою на програмному комплексі SolidWorks, показали, що за 

рахунок здатного до деформації корпусу, зуби борони плетінки можуть 

витримувати зусилля на зламування у 5-7 разів більші, ніж зуби тесаної 

борони. І що дуже важливо, за рахунок міцного, але здатного до 

деформування корпусу, зуб борони плетінки може повернутися на кут, 

який достатній для проковзування залишків кореня. 

На практиці це означає, що на полі з залишками коріння, усі 

борони крім плетінки виламуватимуть свої зубці, а борона-плетінка  

буде просто підскакувати над перешкодою. 



П’ятий студентський Конгрес 

«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» 

 

207 
 

         
Звісно, що наші предки не мали такого потужного інструменту 

як SolidWorks, тим не менше їхній геній шляхом проб і помилок, 

емпірично винайшов конструкцію, що була ідеальною на протязі 

кількох сотень років. 

Завдання проекту. Сконструювати борону, яка була б такою ж 

простою та надійною, як і борона плетенка, але достатньо 

технологічною, щоб її можна було легко виготовити в умовах сучасного 

фермерського господарства. Гіпотеза. Замінивши розварені прути, що 

слугують для з’єднання елементів борони, на пружинний зажим, можна 

виготовити борону таку ж надійну, але дешевшу та більш технологічну 

при виготовленні. 

Експериментальна перевірка. Як люди ХХІ століття ми не стали 

повністю відмовлятись від металу, тому із сталевого дроту 

сконструювали відповідний пружний 3-Д затискач. Цей пристрій не гірше 

від конструкції з вареного дуба з’єднує елементи борони-плетенки у 

монолітну конструкцію.  

Висновки. Наше дослідження показало, що й сьогодні, як це не 

дивно, можна виготовляти борону деревини, яка в даному регіоні 

постійно приростає у більш ніж достатній кількості, та невеликої 

кількості пружинної сталі. Екологічно ощадний процес її виготовлення 

не потребує суттєвих грошових витрат і спеціального обладнання. При 

експлуатації таку борону доволі важко зламати. У випадку 

пошкодження одного з елементів борони він легко замінюється іншим.  

Вдосконалена таким чином борона-плетенка є яскравим прикладом 

раціонального використання природних ресурсів, а витрата сталі 

становить лише кілька відсотків від витрати на повноцінну металеву 

борону промислового виготовлення. 
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