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І.С. АЗАРОВ, В.Л. СИДОРЕНКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

ЛОКАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ 
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 

 

Obtained characteristics using modern weapons and environmental implications of their use on the en-

vironment in the area of fighting. The analysis of the environmental consequences of its use: the impact on the 

atmosphere, soil, groundwater and surface water and so on. The method of assessing and forecasting the im-

pact of human activity on the military environment. Powered reduced generalized description of some tech-

niques that can be used to assess the environmental effects of military operations on the environment. 

Проблема виділити характерні особливості використання сучасної зброї і екологічних наслідків 

її застосування для навколишнього середовища в районі проведення бойових дій (БД) досить гостро 

стоїть на сучасному етапі. 

У ході локальної гібридної війни на Донбасі в зоні АТО здійснюються масовані ракетно-

мінометні удари по військовим об'єктам, промисловим підприємствам, хімічним заводам, енергетич-

ним об'єктам тощо. Внаслідок цього в атмосферу, ґрунт, підземні і поверхневі води потрапляє значна 

кількість високотоксичних речовин. Радіус зараженої зони навколо зруйнованого об'єкта може скла-

дати від 1 до 10 км. Тривалість зараження територій отруйними речовинами може скласти десятки, а 

іноді і сотні років. 

Ґрунт після розривів боєприпасів, пересування військової техніки, хімічного забруднення, по-

в'язаного з руйнуванням промислових об'єктів, втрачає родючість на тривалий період. Руйнування 

ґрунту може відбутися в наслідок його ущільнювання, пропалювання, наявності в ньому мін. У ході 

БД знищуються значні площі лісів, що в свою чергу призводить до знищення екологічних систем, 

загибелі птахів, тварин, руйнування ландшафту. Внаслідок цього місце істотне погіршення навко-

лишнього природного середовища (НПС) в районі проведення БД. 

На даний час при аналізі впливу БД на стан довкілля переважають, головним чином, оцінки 

розмірів порушення природного середовища та концентрацій забруднюючих речовин у тих чи інших 

абіотичних складових екосистеми. З іншого боку, науковцями у сфері прикладної екології розроблено 

десятки методів оцінки та прогнозування впливу антропогенної військовий діяльності на навколишнє 

середовище. У практиці наукових досліджень виділено методи, які можна використовувати для еко-

логічної оцінки (ЕО) впливу наслідків БД на стан довкілля. 

1. Картографічні методи. Переваги: легкозрозумілі для використання; візуалізація екологічної 

інформації; інструмент наочного фізико-географічного районування. Недоліки: враховують тільки 

прямі впливи; не враховують термін дії та ймовірності впливів.  

2. Метод контрольних списків. Переваги: прості для розуміння і використання; адаптовані для 

вибору площадки розташування і визначення пріоритетів. Недоліки: не розрізняють прямі і непрямі 

впливи; не просліджують зв'язок між антропогенною діяльністю і впливом; процес урахування люд-

ських і природних цінностей може бути спірним.  

3. Матричні методи. Переваги: відображають зв'язок між антропогенною діяльністю і впливом; 

наочні для представлення результатів ЕО. Недоліки: важко розрізняти прямі і непрямі впливи; істотна 

небезпека подвійного обліку впливів.  

4. Мережні діаграми. Переваги: відображають зв'язок між антропогенною діяльністю і впли-

вом; у спрощеній формі корисні для виявлення впливів другого порядку; виявляють прямі і непрямі 

впливи. Недоліки: може бути дуже складним для використання, якщо оцінюється повномасштабна 

версія впливу. 

 5. Статистичні методи. Переваги: агрегування інформації; виділення узагальнюючих факторів 

впливу; прив'язка до конкретних територіальних одиниць. Недоліки: великі об'єми необхідної інфор-

мації; слабо формалізовані набори показників та факторів впливу.  

6. Адаптивні методи. Переваги: включення ЕО в процеси управління станом НПС; врахування 

ризиків; добре пророблено процедурні питання проведення ЕО. Недоліки: необхідність одночасної 

підтримки безперервних процесів ЕО і управління станом НПС.  

7. Методи імітаційного комп'ютерного моделювання. Переваги: адаптовані для прогнозування 

й аналізу впливу; дозволяють проводити віртуальний "експеримент" (оцінки різних сценаріїв). Недо-

ліки: сильна опора на накопичені знання і дані; складні за реалізацією та потребують великих фінан-

сових витрат. 
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І.М. АНДРУСИШИНА, І.О.ГОЛУБ, О.Г.ЛАМПЕКА (УКРАЇНА,КИЇВ) 

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ АТМОСФЕРИ МЕ-

ГАПОЛІСУ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЕВА) 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»в 
 

In this work аre precents results of researches on the content of 10 chemical elements in air, 

snow, rain water and air dust in Kiev are shown. Priority metals contaminating the atmosphere air Zn, 

Cd, Pb, Mn, Ni has snow. Detected excess levels of Pb, Zn, Fe,Mn та Cu in well rain water artesian 

waters. A high content of Pb, Zn, Fe та Cu in snow were established. The data obtained show that the 

environmental monitoring of pollution in the air- snow- rain water-air dust potentially toxic metals is 

relevant to the major cities of Ukraine. The priority of the monitoring elements is aluminium, manga-

nese, zinc, iron, chromium, lead and cadmium. 

Антропогенне навантаження урбанізованих та сільських територій сьогодні характеризу-

ється багатокомпонентним хімічним забрудненням довкілля. Особливо це стосується мегаполі-

сів і міських агломерацій (Ревич Б.А.1982, Даукаев Р, 2008, Смирнова С.Н., 2011), до яких, в 

повній мірі, відноситься м.Київ. Вивченню глобальної емісії важких металів (ВМ) з основних 

антропогенних джерел в атмосферу присвячено ряд робіт (NriaguJ., і Pacyna,J.,1988, Jason J., 

Rauch, Pacyna J., 2009). Значний вклад у зростання забрудненості повітря вносить пилова скла-

дова у літній період та сніг у зимовий період року.  

Таким чином важливим було провести моніторинг антропогенного забруднення ВМ у ат-

мосферному повітрі та оцінити цей вміст в його складових (пилу, дощу та снігові) на прикладі 

мегаполісу - м. Києва. 

Використані гігієнічні підходи до оцінки забруднення ВМ атмосферного повітря та його 

складових (сніг, пил, дощ). Дослідження по визначенню вмісту ВМ проводились у 30 пробах 

атмосферного повітря, 93 пробах талого снігу, 18 пробах пилу та 10 пробах дощу м. Києва 

(данні моніторингу 2009-2016 р.р.). Для визначення вмісту 10 ВМ у пробах був застосований 

спектральний багатоелементний метод аналізу (ОЕС-ІЗП на приладі OPTIMA 2100 DV). Отри-

мані результати досліджень опрацьовані статистично з використанням пакету програм 

Microsoft Excel. 

Аналіз вмісту металів у атмосферному повітрі показав пріоритет вулиці для Zn, Cd, Pb, 

Mn, Ni. В той же час найбільший вміст металів у приміщеннях виявлено для Pb,Cd.Cr. Встанов-

лено високий вміст Pb у пилу в літній період 2013 р. та Pb, Zn, Fe,Mn та Cu у дощовій воді, але 

більш високе сумарне навантаження ВМ (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Sr, Si, Zn) припадає на 2015 р. По-

рівняльний аналіз вмісту ВМ у талому снігові районів м. Києва у 2009, 2013 та 2015 р.р. пока-

зав поступове зростання концентрації металів Pb, Zn, Fe та Cu.  

За результатами дослідження виявлено нерівномірність розподілу забруднення ВМ атмо-

сфери міста. Накопичення ВМ у атмосферному пилу м.Києва свідчить про необхідність ураху-

вання вкладу цього середовища у загальну картину розподілу хімічних речовин у довкіллі. Під-

вищений вміст ВМ у пробах талого снігу можна пов’язати з інтенсивним рухом на автомагіст-

ралях та промисловими підприємствами північної ділянки міста. Пріоритетними металами, за-

бруднюючими сніговий покрив м. Києва, є Pb, Mn, Zn, Fe. Матеріали спостережень за забруд-

ненням довкілля ВМ дозволяють оцінити якість об’єктів оточуючого середовища та можуть 

бути рекомендовані для включення в систему екологічного та гігієнічного моніторингу. 
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О.С. ВОЛОШКІНА, Л.О. ВАСИЛЕНКО, Ю.О. БЕРЕЗНИЦЬКА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ІНЖЕНЕРНИЙ РОЗРАХУНОК ФІЛЬТРАЦІЇ В ПІДТОПЛЕНОМУ СХИЛІ 

Київський національний університет будівництва і архітектури 
  

The task of non-stationary filtration is decided in the difficult terms of geohydrology of the 

impounded slope. The comparative analysis of the got task is conducted with existent methodologies. 

На сьогоднішній день, у зв’язку із збільшення площ підтоплення на значній території 

України, великого значення набуває розв’язання задачі нестаціонарної фільтрації в підтопле-

ному схилі для чіткого прогнозування рівня ґрунтових вод в ньому, що дозволить вчасно прий-

мати природоохоронні управлінські рішення. 

Питанням визначення рівня потоку фільтраційних вод у часі при швидкому зниженні 

води у регулюючій водоймі, які стосуються фільтраційних схем в умовах однорідної та двоша-

рової будови водоносного горизонту, в різний час займалося багато відомих вчених. Проте 

найбільше розповсюдження мають гідрологічні умови, щоописуються схемою фільтрації в 

тришаровій будові водоносної товщі, коли горизонт, який складено з добре проникливих порід 

і розташовано на слабо проникливих відкладеннях, перекривається зверху глинистими відкла-

деннями. 

 Для вирішення цієї задачі було проведено масштабний ряд розрахунків, в результаті 

якого було отримане рівняння для побудови кривої депресії у часі в схилі дренажного каналу в 

умовах тришарової будови водоносної товщі, що також враховує фільтраційні опори, обумов-

лені недосконалістю областей фільтрації: 
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де H0 - ордината горизонтальної площини, в якій приблизно замінюється поверхня ґрун-

тових вод в початковий момент часу, м; k1 - коефіцієнт фільтрації верхнього шару ґрунту, 

м/добу; μ1 – коефіцієнт водовіддачі верхнього шару ґрунту; t – час, год.; ; x – відстань від укосу 

каналу, м; Q1 та Q2 – параметри, які залежать від співвідношень коефіцієнтів фільтрації, потуж-

ностей шарів водоносної товщі, фільтраційних опорів, а також геометричних параметрів схеми 

фільтрації. 

За даною методикою були проведені розрахунки для одношарової будови водоносної 

товщі підтопленого схилу, а також порівняльний наліз з залежностями отриманими за існую-

чими методиками наведеними у Посібнику до СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы подтопления и рас-

чет дренажных систем на застраиваемых территориях». 

Висновки: 

1. Показано, що для прогнозування виникнення небезпечних екзогенних геологічних 

процесів в підтоплених схилах і вчасного прийняття управлінських природоохоронних рішень 

необхідним є достатньо точне визначення положення рівня ґрунтових вод в таких схилах. 

2. Отримані залежності для визначення положення рівнів ґрунтових вод за умови скла-

дної гідрогеологічної будови підтопленого схилу на основі аналітичного рішення задачі неста-

ціонарної фільтрації в підтопленому схилі. 

3. На основі порівняння результатів розрахунків за отриманими залежностями з факти-

чними положеннями рівнів ґрунтових вод в реальному підтопленому схилі показано, що отри-

мана модель надає завищені значення положення рівнів ґрунтових вод (приблизно 10 %), що 

пояснюється наявністю в задачі початкової умови лінеаризації на вільній поверхні. 
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Д.В.ГАНАБА (УКРАЇНА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) 

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ: АНАЛІЗ МОНІТОРИНГО-

ВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Хмельницький національний університет 
 

Фахівці нинішню екологічну ситуацію в Україні характеризують як кризову, що має те-
нденцію до поглиблення на регіональному рівнях. На регіональною рівні екологічні проблеми 
пов’язані із розвитком міст. У містах спостерігається висока концентрація на порівняно неве-
ликій території населення, транспорту, промислових підприємств тощо й  утворюються далекі 
від стану екологічної рівноваги антропогенні ландшафти. 

Узагальнюючі дані моніторингових досліджень свідчать про складний екологічний стан 
урбоекосистеми Хмельницького. Щороку збільшуються викиди забруднюючих речовин у пові-
тряний басейн обласного центру. Контроль за станом атмосферного повітря за концентраціями 
шкідливих речовин в атмосферу здійснюється за такими інгредієнтами: пилом, оксидом вугле-
цю, двоокисом сірки, двоокисом азоту, фенолами, формальдегідами, аміаком, хлористим вод-
нем, сірчаною кислотою та розчинними сульфатами. 

 
Діаграма 1. Багаторічна динаміка забруднення атмосфери Хмельницького 

За наведеними у діаграмі1. показниками можемо зробити висновок, що за останні 20 
років екологічна ситуація у місті Хмельницькому погіршилася. Щорічно перевищують гранич-
но допустимі концентрації (ГДК) забруднення діоксидом азоту, фенолами та формальдегідом, 
спостерігаються підвищений рівень пилу у повітрі. Така ситуація пояснюється зростанням об-
сягів промислового виробництва, збільшенням загальної кількості автотранспорту, викиди яко-
го складають 70% від загального об’єму викидів. Моніторингові дослідження засвідчують, що 
середньорічні концентрації вищезазначених інгредієнтів поступово збільшуються. Однак, щодо 
вмісту у повітрі двоокису сірки, розчинених сульфатів, хлористого водню простежується по-
ліпшення екологічної ситуації. Значного забруднення зазнали і водні ресурси міста. Монітори-
нгові дослідження рівня забруднення поверхневих вод засвідчили значні концентрації органіч-
них речовин у р. Південний Буг (район впадіння у річку його притоків р. Плоскої та р. Кудрян-
ки), забруднення її нітратами, амонієм сольовим, солями нікелю, цинку, хрому. Така ситуація 
свідчить про недостатню очистку (а інколи, на жаль, і відсутню) стічних вод. Докорінних змін 
зазнав грунтовий покрив міста. На великих площах під магістралями та кварталами він знище-
ний, а у рекреаційних зонах – парках, скверах, дворах – значно забруднений побутовими відхо-
дами, шкідливими речовинами, збагачений важкими металами. Щорічні моніторингові дослі-
дження засвідчили, що рівень хімічного забруднення солями цинку, свинцю, міді перевищує у 
декілька раз ГДК в районі заводів «Катіон», «Нева», «Темп», підприємств «Спецкомунтранс», 
«Полімер» тощо. 

Поліпшити екологічну ситуацію у Хмельницькому можливо за умови комплексного пі-
дходу до вирішення проблем, а саме: здійснення систематичного екологічного контролю за дія-
льністю підприємств, регулярне зволоження та полив вулиць міста, зменшення руху автотранс-
порту по головних магістралях міста і переміщення його вулиці, що проходять за межами насе-
леного пункту, створення системи пилозатримуючих зелених насаджень, які характеризуються 
високою газостійкістю. 
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О.М. ГАНОШЕНКО, Ю.С. ГОЛІК, А.Г. КОЛТУНОВ (УКРАЇНА, ПОЛТАВА) 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДПРАЦЬОВАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка  
 

The paper presents problem of the formation of used automotive filters. Designs of air, fuel, 

oil and cabin filters. The components of the used filters (passenger cars), most of which are resource 

valuable waste. Technology recycling, reuse, recycling of industrial waste are an important and 

necessary part of environmental improvement. 

В Україні з кожним роком збільшується кількість відходів, полігонів і звалищ, як наслі-

док - погіршується стан навколишнього середовища населених місць і здоров'я людей. Дослі-

дження показали, що найбільшою екологічною проблемою є утворення величезної кількості 

відходів виробництва і транспорту. Щорічно в Україні утворюється близько 200 млн. т промис-

лових відходів і тому гостро стоїть проблема поводження з ними. 

Аналізуючи напрямки екологічної політики в сфері поводження з відходами в Україні 

можна виділити наступні пріоритетні напрямки: - забезпечення захоронення відходів на спеціа-

лізованих та екологічно безпечних полігонах; - збільшення до 2020 року в 1,5 рази обсягів заго-

тівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини; - впровадження сучасних ін-

новаційних технологій утилізації промислових і побутових відходів. 

Більшість країн спрямовують усі свої сили на захист довкілля шляхом розробки та ефе-

ктивного впровадження сучасних технологій утилізації та повторного використання промисло-

вих відходів як ресурсоцінних компонентів для поліпшення екологічної обстановки. Одним з 

яких є автомобіль, що вийшов з експлуатації. На сьогодні в Україні налічується від 100 до 200 

тисяч таких машин, а утилізації підлягає більше 1 млн. автомобілів, тому ми можемо тільки 

припустити ресурсний потенціал таких відходів. 

Технології утилізації, повторного використання автомобільних шин, акумуляторів, мо-

торних масел мають великий інтерес і отримали розвиток з точки зору природоохоронної та 

ресурсозберігаючої діяльності. Крім цього більш детально необхідно розглянути відпрацьовані 

автомобільні фільтри як промислові відходи 3 класу небезпеки. У Державному класифікаторі 

відходів ДК 005-96 вони відносяться до наступної групи: 7730.3.1.05 - Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, що робить абсолютно неможливим їх захоронення. Від-

працьовані автомобільні фільтри - потенційні ресурсоцінні відходи, що вимагають обов'язкової 

утилізації (рециклінгу), повторного використання їх компонентів. 

В процесі роботи автомобільного транспорту використовуються фільтри різні за приз-

наченням: повітряні фільтри (вага чистого знаходиться в межах 150 - 400 грам); паливні (вагою 

100 - 500 гр.); вентиляційні (20 - 300 гр.) та масляні (200 - 600 гр.). Досліджено різноманітні ви-

ди, моделі та конструкції автомобільних фільтрів, а також встановлений їх компонентний 

склад. 

Обсяги утворення відпрацьованих автомобільних фільтрів у зв'язку з необхідністю їх 

частої заміни і кількістю автомобілів вражають, а компонентний склад свідчить про можливість 

отримання високого економічного та екологічного ефекту. Розробка та впровадження нових 

технологій рециклінгу, повторного використання, утилізації таких промислових відходів ста-

ють важливою і необхідною частиною поліпшення довкілля, а також пріоритетними напрямами 

в галузі охорони навколишнього середовища. 
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Ю.С.ГОЛІК , О.Е.ІЛЛЯШ (УКРАЇНА, ПОЛТАВА) 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОГРАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 

During 15 years old the specialists-environmentalists of the Poltava national technical Yuri 

Kondratyuk university engage in special ecological program, developments that take into account pos-

sibilities of application for the analysis of ecological situation of region about hundred indexes, to 

educe most influential, expect the indicative indexes of the state of environment and provide forming 

of the system of events for stabilizing of the balanced development of region and increase of the state 

of him ecological safety 

За оцінками експертів екологів Полтавщина відноситься до регіонів, що характеризують-

ся відносно низькими стійкими показниками рівня забруднення довкілля. Ще на форумі мініст-

рів екологів європейських держав, що проходив у Києві в 2003 році, Полтавська область за уза-

гальненими екологічними показниками була визнана як одна із самих екологічно чистих в 

Україні. 

В той же час за окремими показниками, що характеризують рівень забруднення атмосфе-

рного повітря (показники індексу забруднення атмосфери), показниками навантаження на полі-

гони твердих побутових і промислових відходів, рівнем забруднення поверхневих та підземних 

вод, якістю питної води, зростаючим станом деградації земельних ресурсів та зменшенням вмі-

сту гумусу чорноземів, невисокими показниками рівня заповідності та лісистості територій - 

Полтавська область має не досить радужні показники у відношенні до інших окремих областей 

України.  

З 2001 року фахівці-екологи Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка займаються розробками «Програм охорони довкілля, раціонального викори-

стання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних 

пріоритетів Полтавської області» на період: 2001- 2010 роки , 2011-2015 роки, «Регіональної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року», що були затверджені та прийняті облас-

ною Радою, які стала першими важливими кроками щодо формування системи регіональної 

екологічної безпеки Полтавщини. 

Фахівцями університету запропонована методологія формування екологічної безпеки ре-

гіону за рахунок врахування комплексу програмних документів, які передбачають застосування 

соціальних, економічних, екологічних умов розвитку регіону, враховують стан демографічної 

ситуації, ресурсно-природного потенціал, організацію системи проведення постійного моніто-

рингу за станом довкілля, оцінку рівня забруднення й стану атмосферного повітря; контроль 

якості питної води, впливову дію техногенного навантаження на водні ресурси, рівень забруд-

нення та навантаження на земельні ресурси, тенденційні зміни обсягів утворення та накопичен-

ня відходів усіх видів та класів: твердих побутових, небезпечних відходів промислових підпри-

ємств ( I – IV класів небезпеки) та інше. 

Розробка враховує можливості застосування для аналізу екологічної ситуації регіону біля 

сотні показників, виявити найбільш впливові, розрахувати індикативні показники стану довкіл-

ля та забезпечити формування системи заходів для стабілізації збалансованого розвитку регіо-

ну. 

Значним підґрунтям в формування особливостей регіональної екологічної безпеки Полта-

вської області сприяло створення спеціального екологічного інформаційного видання «Еколо-

гічної бібліотеки Полтавщини (ЕБП)».З 2004 року в ЕБП вийшло 14 різнопланових випусків, 

що встановили позначки екологічних показників, які значною мірою визначають рівень еколо-

гічної безпеки регіону. 

Впровадження методології та видання випусків ЕБП дозволило здійснити вдосконалення 

існуючої системи моніторингу довкілля й передбачити покращення якісних показників демо-

графічного стану, досягнення природно-господарської збалансованості та підвищення стану 

екологічної безпеки в регіоні. 
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Ю.С.ГОЛІК , Н.С.МАКСЮТА (УКРАЇНА, ПОЛТАВА) 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ПОЛТАВИ  

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 

The state of the pollution of atmosphere from stationary emission sources at the city of Poltava 

is identified in this work. We studied 195 enterprises in the city that represent 3686 sources of emis-

sions. The total number of identified pollutants is 196. We also considered the possibility of using 

methods of biological indication and defined indicators and parameters belonging to an index of sus-

tainable urban development for complete and comprehensive assessment of the air. 

Тема якості атмосферного повітря завжди буде залишатися актуальною, так як від стану 

повітря міста значною мірою залежить загальний стан довкілля міста, й саме головне - здоров’я 

його мешканців. Полтава за останні 20 років завжди входила у п’ятірку самих екологічних , з 

точки зору чистоти атмосферного повітря, обласних центрів України.  

Раніше говорити про чистоту міського повітря фахівці могли на підставі матеріалів , так 

званого, зведеного тому граничного допустимих викидів для міста. В сучасних умовах, систе-

матичні спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря здійснюються цілодобово 

на 4-х стаціонарних постах «ПОСТ-2А». Відбір проб на забрудненість шкідливими домішками 

проводився 4 рази на добу за 10 інгредієнтами, за винятком пилу, розчинних сульфатів, оксиду 

вуглецю. Визначення вмісту важких металів та бенз(а)пірену проводилося із сумарної проби за 

місяць. У своїй більшості концентрації забруднюючих речовин не перевищують гранично до-

пустимих концентрацій для атмосферного повітря, але мають місце, в окремі періоди, підвище-

ні концентрації формальдегіду – до 2,5 ГДКс.д., та діоксинам азоту NO2 – 1,25 ГДК с.д. та пилу 

неорганічному не диференційованому за складом. 

На підставі даних статистичної звітності 2-ТП повітря та матеріалів інвентаризації дже-

рел викидів забруднюючих речовин було розраховано індекси забруднення атмосфери за окре-

мими інгредієнтами забруднення для районів міста Полтави. Комплексний індекс забруднення 

атмосфери для цього міста становить 2.02, тому клас екологічного стану атмосфери визнача-

ється як нормальний, це низький рівень забруднення, який мало впливає на загальний рівень 

забруднення повітряного середовища міста. 

Аналіз рівня забруднення також проведено на підставі розрахунків розсіювання забруд-

нюючих речовин в приземному шарі атмосфери за програмою ЕОЛ-2000[h] для більше ніж 

3300 джерел викидів. Розрахунок розсіювання показав, що перевищення спостерігається в 

окремих місцях м. Полтави для пилу не диференційованого за складом в 1,2 рази; пилу неорга-

нічного з вмістом діоксиду кремнію 70-20% (шамот, цемент та ін..) - 5,2 рази; пилу неорганіч-

ного з вмістом діоксиду кремнію менше 20% (доломіт і ін.) в 7 разів та ін. 

Ще одними із параметрів комплексної оцінки стану атмосферного повітря міста Полтави 

в перспективі буде використано методи біоіндикації. Фактори середовища досить строго впли-

вають на окремі види рослин. Враховуючи це, ми можемо використати обернену закономір-

ність і судити про вплив фізичного середовища на рослини. Так, для визначення рівня забруд-

нення атмосферного повітря можливо застосувати ліхеноіндикацію (визначення за допомогою 

лишайників), бріоіндикацію (за допомогою мохів) та мікоіндикацію (за допомогою грибів). 

Вагомим показником такої комплексної оцінки повітряного середовища міста може стати 

індекс екологічного виміру сталого розвитку міста, який базується на трьох категоріях: «Еколо-

гічні системи і природні ресурси», «Антропогенне навантаження на довкілля», «Муніципаль-

ний екологічний менеджмент». Ці три категорії містять 28 індикаторів сталого розвитку міста і 

89 показників. 

Для оцінки стану повітря за Європейськими стандартами передбачається використати два 

індикатори: «якість атмосферного повітря», який складається з 7 параметрів (кількісні показни-

ки характерних забруднювачів), і «викиди в атмосферне повітря», який містить два параметри 

(викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розрахунку на кв. км та у розрахунку 

на одну особу)порівнюючи всі компоненти комплексної оцінки отримаємо достовірний резуль-

тат, який дозволить оцінити наявну ситуацію, та визначити подальші перспективи сталого роз-

витку міста з огляду на його екологічну складову.
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1
Ю.С.ГОЛІК , 

2
В.В.ЯРЕМЕНКО (УКРАЇНА, ПОЛТАВА) 

МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПРОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИХ СВЕРДЛОВИН 

В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 

2
Полтавська газонафтова компанія 

 
Monitoring of studies of atmospheric air parameters at JV Poltava Petroleum Company’s facilities 

over the period from 2000 to 2016 allowing for changes in the processing facilities parameters and 

timing data. 

Визнання стану екологічної ситуації окремого регіону в сучасних умовах існування є до-

сить важливою інформацією, особливо коли якість довкілля не відповідає нормативним вимо-

гам, а збалансованість екологічної системи під тиском антропогенного навантаження не спро-

можна на відновлення. Тому важливою стає оцінка та знання стану довкілля та окремих його 

складових, особливо в умовах сталого збалансованого розвитку регіонів, при отриманні факти-

чних даних, що визначені в результаті інструментальних вимірювань, або на підставі аналізу 

результатів розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, просторових 

водних системах, поверхневому шарі ґрунтів, змінах у рослинному та тваринному середовищі.  

Для Полтавської області, де суттєвими забруднювачами довкілля є об’єкти нафтогазового 

комплексу, важливим стає відстеження їх впливу на стан атмосферного повітря. Для багатьох 

промислових майданчиків особливо цінним можливо вважати відстеження рівня забруднення 

за часом в динаміці розвитку процесів від пошукових свердловин до умов їх промислової екс-

плуатації та консервування.  

Спільне українсько-британське підприємство «Полтавська газонафтова компанія» (СП 

ПГНК) є найбільшим українським недержавним підприємством з видобування нафти і природ-

ного газу. З’явившись на українському ринку в 1994 році, СП ПГНК постійно розширює площі 

видобутку і на сьогоднішній день веде розробку чотирьох родовищ нафти і газу в Новосанжар-

ському районі Полтавській області – Ігнатівського, Мовчанівського, Новомиколаївського та 

Руденківського, і має ліцензії на геологічне вивчення та дослідно-промислову експлуатацію 

Заплавської площі, Єлизаветівського родовища. Обсяги видобутку СП ПГНК серед недержав-

них підприємств України становлять 15% для природного газу і 26% для нафти, що дозволяє 

розглядати компанію як лідера у своєму секторі ринку і в промисловому відношенні, і з точки 

зору потенційного впливу на довкілля. 

Діяльність СП ПГНК включає видобування вуглеводневої сировини, підготовку нафти та 

газу і реалізацію продукції споживачам. Основними технологічними об’єктами, експлуатація 

яких представляє можливу екологічну небезпеку, є нафтогазовидобувні свердловини, трубоп-

роводи, пункт переробки нафти та газу, резервуарний парк, пункт нафтоналиву для залізнично-

го транспортування, очисні споруди виробничої бази. Продукція з експлуатаційних свердловин 

централізовано подається по шлейфах до виробничої бази, на майданчику якої розміщено тех-

нологічне обладнання для переробки вуглеводневої сировини і подальшого транспортування її 

споживачам. Видобувна діяльність СП ПГНК відзначається високою ефективністю завдяки за-

стосуванню сучасних технологій нафтогазовидобутку.  

Великі швидкості буріння й облаштування експлуатаційних свердловин, використання на-

сосно-компресорних труб і шлейфів із високоякісних полімерних матеріалів забезпечують ви-

сокий ступінь екологічної безпеки на всіх технологічних об’єктах підприємства. 

Авторами проведено моніторингові дослідження впливової дії вищевказаних об’єктів на 

стан атмосферного повітря в динаміці протягом 2000-2016 років, з врахуванням розсіювання 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери за програмою ЕОЛ та змінами, що здій-

снилися на промислових свердловинах за часом. Дослідженнями встановлено зменшення за 

часом рівня забруднення атмосферного повітря від промислових свердловин. 
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І.М. ГУДКОВ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ РАДІОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В АГРОСФЕРІ І ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

An integrated approach to consistent application of radioprotective technologies at various 

stages of the food chain allows to significantly reduce the dose human internal radiation exposure, 

formed by consumption of contaminated food. 

Людина, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях, до 90% дози отримує за 

рахунок внутрішнього опромінення, яке формується споживанням продуктів харчування. Та-

ким чином, відповідальність за радіаційну безпеку населення фактично покладається на вироб-

ників харчових продуктів – у першу чергу працівників агропромислового комплексу, а також 

харчової промисловості. 

З використанням досвіду великомасштабних радіаційних інцидентів, зокрема аварії на 

Чорнобильській АЕС у 1986 р., розроблені технології у сільському господарстві, які дозволя-

ють суттєво зменшити вміст радіонуклідів у продукції протягом усього трофічного ланцюга. В 

рослинництві на його ланці ґрунт–рослина – це застосування хімічних меліорантів, зокрема ва-

пнування кислих ґрунтів, яке знижує рухомість радіонуклідів в ґрунті та їх перехід у рослини; 

внесення підвищених норм фосфорних і калійних добрив, а також органічних добрив і деяких 

мікроелементів, які блокують надходженні в рослини, 
137

Cs i 
90

Sr; заміна культур у сівозміні на 

такі, що накопичують меншу кількість радіонуклідів; зміна режиму зрошення на поливних 

угіддях; внесення в ґрунт спеціальних сорбентів і комплексонів, зрештою, очищення ґрунту від 

радіонуклідів за допомогою спеціальних агро- і біотехнологій. У тваринництві на ланці рослина 

(корми)–тварина – це покращення кормової бази шляхом поверхневого чи докорінного поліп-

шення луків і пасовищ, зміни у раціонах годівлі тварин, підкорми тварин мінеральними солями, 

мікроелементами, додавання до раціону ентеросорбентів, зокрема фероцину, перевід тварин 

перед забоєм на чисті корми з метою виведення радіонуклідів з організму. Зрештою, на ланці 

продукція рослинництва і тваринництва–людина, як в рослинництві, так і тваринництві – це 

застосування первинних кулінарних і технологічних переробки продукції з метою її очищення 

від радіонуклідів: виварювання овочів, грибів, м’яса, сепарування молока, виготовлення 

м’якого сиру (творогу) та інші. Можливості харчової промисловості у цьому процесі більш об-

межені: переробка забрудненої радіонуклідами картоплі на крохмаль, молока – на тверді сири, 

вершкове масло, виділення цукрів та спирту з вуглеводвмісної продукції рослинництва та пло-

дівництва. Основою всіх технологій є зневоднення продукції та розділення її на компоненти, 

деякі з яких можуть містити меншу кількість радіонуклідів, ніж вихідний продукт.  

Комплексна реалізація радіозахисних прийомів (контрзаходів) на окремих етапах харчо-

вого ланцюга дозволяє на порядок і більше зменшити вміст 
137

Cs i 
90

Sr в основних дозоутворю-

ючих продуктах – молоці, м’ясі, картоплі, овочах та іншій продукції і із урахуванням частки їх 

внеску у раціон людини зменшити дозу опромінення в декілька разів. 

  

Зменшення дози опромінення людини за рахунок комплексного застосування контрзаходів 

 

Контрзахід 

 

Кратність зменшення 

вмісту в продукції 

Кратність 

зменшення 

дози 137
Cs 

90
Sr 

Вапнування кислих ґрунтів 1,5–4 1,5–2,5 2–5 

Внесення підвищених норм калійних добрив 2–4 1,5–2 2–3 

Внесення підвищених норм фосфорних добрив 1,5–2 1,5–2,5 1,5–2 

Докорінне покращення луків і пасовищ 2,5–10 2–6 2–5 

Додавання до раціону тварин фероцину 2–8 – 1,5–5 

Зневоднення молока 10–30 10–20 5–15 

Виварювання м’яса, овочів та інших 1,5–3 1,5–3 1,5–2 

Перевід тварин перед забоєм на «чисті» корми 2–4 – 1,5–2,5 

В цілому 5–10 3–7 7–10 
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Е.АДЖУМЕЛЯ, В.Д.ПОГРЕБЕННИК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ ТЕРИТОРІЇ  

ГІРНИЧО-ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The presences of mining and chemical enterprises in Western Ukrainian industrial regions has 

led to challenges in terms of the utilization, recycling and disposal of wastes. The Rozdil State Mining 

and Chemical Enterprise “Sirka” is included in a list of the top 100 companies for causing environ-

mental pollution. This work has established qualitative and quantitative composition of chemical ele-

ments in the soils near to flotation tailings and phosphogypsum dumps using the X-ray fluorescent 

analyzer. 

Проблема закриття гірничих підприємств та трансформації техногенних ландшафтів в 

природний стан в контексті вирішення пріоритетних екологічних проблем є актуальною для 

нашої держави на поточному етапі її розвитку та залишиться в найближчому майбутньому, 

оскільки з кожним роком збільшується кількість гірничодобувних підприємств, що завершують 

свою діяльність. 

Метою роботи є моніторинг ґрунтів території Роздільського державного гірничо-

хімічного підприємства «Сірка». 

Експлуатація надр спричиняє відчутний вплив на навколишнє середовище. Виводяться з 

користування великі площі сільськогосподарських угідь, завдається шкода ґрунтам, лісам, змі-

нюється гідрологічний режим великих територій та знижується їх продуктивність, змінюється 

навіть рельєф місцевості та рух повітряних потоків. Видобуток мінеральної сировини призво-

дить до створення на значних площах антропогенно-гірничопромислового ландшафту, для яко-

го характерні як поверхневі нагромадження гірничих мас (відвали, терикони, шламосховища), 

так і від’ємні форми рельєфу – кар’єри, зони просадок поверхні над шахтними полями тощо. 

Проблема відвалів, однак, є настільки масштабною, що її не можна повністю вирішити їх вико-

ристанням як сировинних ресурсів. Жодне, навіть таке матеріалоємне виробництво, як будіве-

льне, не потребує таких великих об’ємів сировини. Крім того, далеко не всі розкривні породи 

та породи, які добувають, можна віднести до корисних копалин. За оцінками геологів України, 

придатними зараз можуть бути лише 15-20% розкривних порід. 

Основні загрози, які слід розглядати на стадії завершення експлуатації родовища, – це хі-

мічне забруднення ґрунтів, вод та порушення екологічної стійкості території. 

На території Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства міститься приб-

лизно 60 млн. т відходів збагачення сірчаних руд та 3045,4 тис. т фосфогіпсу. Також на терито-

рії підприємства знаходиться 17,195 тис. т модифікатора типу «МГ», виготовленого з нейтралі-

зованих гудронних залишків та котлових залишків ангідриту малеїнової кислоти, який завезено 

на промисловий майданчик території підприємства протягом 2001-2002 рр. з Угорщини. Ґрунти 

біля  відвалу фосфогіпсу і хвостосховищ та майданчика з гудронним модифікатором містять 

високий рівень важких металів, зокрема, перевищено рівень ГДК для таких металів:  
– Цинк (вміст 0,138% у ґрунті біля відвалу фосфогіпсу, ГДК становить 0,03%), Арсен 

(0,0006% – у ґрунті біля хвостосховища, 0,0002% – ГДК) – 1 клас небезпечності важких 

металів (дуже небезпечні); 

– Манган (0,477% – у ґрунті біля відвалу фосфогіпсу, 0,15% – ГДК) – 2 клас небезпечності 

важких металів (помірно небезпечні); 

– Стронцій (1,587% – в ґрунті біля відвалу фосфогіпсу, 0,1% – ГДК) – входить до 3 класу 

небезпечності важких металів (мало небезпечні). 

Виконано елементний якісний і кількісний склад важких металів в ґрунтах на території 

підприємства. Встановлено, що підприємство є об’єктом екологічної небезпеки і потребує пос-

тійного моніторингу і вирішення проблем для відновлення екологічної рівноваги. 
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Н.М. ДМИТРУХА, Т.К. КОРОЛЕНКО, Л.А. ЛЕГКОСТУП,  

О.С.ЛАГУТІНА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКСПОЗИЦІЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ТА 

СТАН ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ 

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» 
 

 It was investigated the influence of lead and cadmium on the immune system of workers 

exposed by this heavy metals in the industrial conditions. The changes of nonspecific and specific 

immune reactivity, disbalance of regulatory immune mechanisms can lead to the formation of 

secondary immunodeficiency and and the development of immunopathology, such as allergy, auto-

immune and oncological diseases. 

Серед небезпечних забруднювачів довкілля на особливу увагу заслуговують важкі метали 

- свинець і кадмій, які здатні накопичуватись в організмі людини та негативно впливати на стан 

її здоров’я. За сучасними даними однією з важливих причин погіршення здоров’я вважається 

зниження адаптаційної та гомеостатичної ролі імунної системи.  

Отже, метою роботи було дослідження стану імунної системи організму працівників, які в 

умовах виробництва зазнають впливу свинцю і кадмію. 

 Обстежені працівники виробництва акумуляторів (120 осіб), заводу художнього скла (22 

чоловіки), типографії (28 осіб) та механізатори сільського господарства (37 чоловік). Контро-

льну групу склали 30 викладачів, які не мали професійного контакту з важкими металами та 

іншими хімічними речовинами. У всіх обстежених осіб виконано аналіз крові з визначенням 

вмісту металів, основних гематологічних показників та показників, що характеризують неспе-

цифічний та специфічний імунітет. 

Встановлено, що експозиція свинцем викликала у робітників зміни периферичної крові, а 

саме, підвищення кількості еритроцитів з базофільною зернистістю, зниження рівня гемоглобі-

ну, збільшення моноцитів і еозинофілів, стимуляцію фагоцитарної та бактерицидної активності 

нейтрофілів, збільшення числа Т-хелперів і зниження Т-цитотоксичних/супресорів, підвищення 

рівнів IgM, IgG, IgА та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (р<0,05 відносно контролю), 

що є ознаками стимуляції як неспецифічного, так і специфічного імунітету. У робітників, в 

крові яких виявлено перевищення вмісту свинцю і кадмію встановлено зниження кількості ней-

трофілів та пригнічення їх фагоцитарної активності, зменшення титру комплементу, зниження 

кількості Т-хелперів та збільшення Т-цитотоксичних/супресорів, підвищення числа В-

лімфоцитів, рівня IgG і IgM, низькомолекулярних ЦІК. Встановлені зміни можуть бути ознака-

ми пригнічення неспецифічної резистентності та активації специфічної гуморальної імунної 

відповіді. 

За допомогою кореляційного аналізу було встановлено наявність як позитивних (прямих), 

так і негативних (зворотніх) кореляційних зв’язків між вмістом свинцю і кадмію в крові обсте-

жених працівників та показниками імунного статусу. Ці дані можуть бути підтвердженням 

впливу важких металів на імунну систему. Встановлені зміни показників неспецифічного і спе-

цифічного імунітету можуть свідчити про формування у працівників вторинного імунодефіци-

ту, які в подальшому можуть призвести до розвитку алергічних, аутоімунних та онкологічних 

захворювань. Отримані результати дозволяють дійти висновку, що моніторинг стану забруд-

нення токсичними важкими металами об’єктів виробничого середовища, а також визначення їх 

вмісту в організмі людини, дослідження особливостей шкідливого впливу на здоров’я, зокрема 

на імунну систему, є важливою і актуальною проблемою з огляду на профілактику розвитку 

виробничо і екологічно обумовлених інтоксикацій. 
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Я.О.ЗАБИШНИЙ, Я.М.СЕМЧУК (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ В 

МЕЖАХ УРБОЕКОСИСТЕМ 

Івано-Франківський національний університет нафти і газу 

 
The brought methods over of determination of descriptions of travelling motion of автотранс-

потру. A model is considered, закальні and regional inspections of transport streams. Set basic tasks 

of research. 

Залежно від мети дослідження, можуть бути використані різні методи визначення ха-

рактеристик дорожнього руху: документальні, натурні, методи моделювання. 

Документальні методи - грунтуються на вивченні і аналізу планових, звітних, стати-

стичних і проектно-технічних матеріалів. До цієї групи методів ставляться також анкетні об-

стеження транспортних потоків і пасажиропотоків. У документальних методах використову-

ються залежності між обсягами руху й обсягами виробництва, щільністю населення транспорт-

них районів, транспортною рухомістю населення і т.д. Документальні методи мають високу 

трудомісткість і, як правило, низьку точність результатів. 

Методи натурних обстежень засновані на проведенні безпосередніх вимірів характери-

стик ДР у різних місцях ВДМ. Інформацію можна одержати шляхом безпосередніх спостере-

жень або за допомогою засобів автоматичної реєстрації. 

Натурні обстеження діляться на локальні, зональні, регіональні. Локальні обстеження 

проводяться для вивчення інтенсивності, швидкості, складу потоків на перехрестях, окремих 

ділянках доріг, вулиць. 

Зональні обстеження полягають в одержанні просторових і тимчасових характеристик у 

певній зоні. Ці обстеження с вибірковими. 

Регіональні обстеження проводяться для одержання сумарних значень параметрів 

транспортних потоків у районі, місті, області. Вони використовуються для прогнозування тен-

денцій зміни характеристик потоків при будівництві, реконструкції об'єктів. 

Перевагами методів натурних обстежень є їхня простота, висока точність. Недоліки - 

висока трудомісткість обстежень, неможливість застосування цих методів для проектованих 

об'єктів. 

Методи моделювання, що базуються на використанні математичних і нема- тематичних 

(фізичних, аналогових) моделей зміни параметрів транспортних потоків. Наприклад, основне 

рівняння транспортного потоку - математична модель, яка описує взаємозв'язок між інтенсив-

ністю, швидкістю й щільністю потоку. У порівнянні з методами натурних обстежень, методи 

моделювання мають більш низьку точність. Але при цьому, вони прості в застосуванні, не ви-

магають залучення великої кількості обліковців. Крім того методи моделювання застосовні для 

проектованих об'єктів . 

Основні завдання досліджень: 

- провести обстеження інтенсивності, складу транспортного потоку;  

- визначити інтенсивність руху у приведених одиницях;  

- обробити результати обстежень інтенсивності, складу транспортного потоку та 

представити результати у вигляді підсумкових таблиць;  

- побудувати картограму інтенсивності руху; 

Дані отримують шляхом натурних обстежень. Спочатку вивчається схема вулично-

дорожньої мережі заданого району. Вибираються перехрестя, на якому будуть проводитися об-

стеження. Заздалегідь до обстеження на перехресті визначаються його параметри, кількість 

підходів до перехрестя, кількість смуг руху, тип дорожньої розмітки, тип дорожніх знаків, за-

соби світлофорного регулювання. 
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О.З. КОВАЛЬЧУК, З.С. ОДНОРІГ  (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВПЛИВ КИСЛОТНОГО ЧИННИКА НА ГРУНТИ  

РІЗНОГО МЕХАНІЧНОГО СКЛАДУ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

In recent decades there has been increasing impact of anthropogenic and anthropogenic factors 

on the environment. The aim is to identify the impact of acidification on chemical properties and bio-

logical activity of soils of different texture, as well as determining soil modification role in limiting the 

negative impact of acidification of the environment. 

Протягом останніх десятиріч спостерігається посилення впливу антропогенних і техно-

генних чинників на природне середовище. Метою роботи є виявлення впливу закислення на 

хімічні властивості та біологічну активність грунтів різного механічного складу, а також визна-

чення модифікаційної ролі грунту в обмеженні негативного впливу закислення середовища. 

Грунт є тим чинником, який збирає всі складові частини антропогенного впливу, а ті в 

чвою чергу ініціюють напрямки змін, що відбуваються у грунтових процесах. Водночас грунт є 

резервуаром поживних речовин для рослин, тому необхідним є встановлення впливу кислотно-

го чинника на кількість і стабільність у грунті макро- і мікроелементів. 

Оцінку впливу закислюючого чинника виконано шляхом вивчення змін хімічних і біоло-

гічних властивостей грунтів під впливом дії на них  сірчаної, азотної кислот та їх суміші (під-

ливання грунту розчинами зі значенням рН 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 і 7.8 (контроль). Експеримент 

проводився для трьох типів грунтів: супіщаних, суглинистих і торфу. 

Грунтові дослідження включали вивчення механічного складу, рН, вмісту азоту загально-

го, засвоюваного фосфору, вуглецю, мікроелементів, а також мікробіологічні дослідження: за-

гальну кількість мікроорганізмів, кількість бактерій, що утворюють фосфатазу, мікробіологічну 

активність змін азоту (амоніфікацію та нітрифікацію), а також темпи розкладу целюлози, вміст 

органічних речовин, засвоєння кисню та ензиматичну активність грунтів. 

Результатами виконаної роботи є встановлення: 

 Впливу кислотного чинника на кількість бактерій, мікро- і мезофауни та грибів, їх різ-

номанітності залежно від реакції рН грунту та його механічного складу; 

 Відсутності різниці впливу різних за хімічним складом кислотних чинників на перебіг 

досліджуваних процесів. Ці процеси залежать від концентрації внесених кислот. 

 Виразної залежності між кислотністю суміші та інтенсивністю процесу нітрифікації не-

залежно від механічного складу субстрату; 

 Впливу кислотної суміші на діяльність деяких ензимів; 

 Визначення інтенсивності процесів респірації, розкладу целюлози, амоніфікації і нітри-

фікації та їх порушення при рН ≤ 3.5. 

 

За результатами аналізу проведеної роботи можна зробити такі висновки: 

 Незалежно від виду кислотного чинника реакція рН верхніх шарів грунтів перемістила-

ся від 0.2 до 0.8 одиниці в кислотному напрямку; 

 Вид кислотного впливу не має суттєвого значення для зростання закислення грунтів; 

 Виразне закислення грунтів протягом 3 років дослідження відмічено на глибині до 20 

см. Нижче цього рівня не не відмічено видимих змін реакції грунтів; 

 Вміст азоту і вуглецю зростає зі збільшенням кислотності грунтів незалежно від виду 

кислотного впливу; 

 Зі зростанням закислення грунтів багаторазово зменшується кількість у них бактерій і 

грибів;  

 При впливі кислотного чинника з рН 2.5 частково гальмуються процеси розкладу целю-

лози, дихання і нітрифікації, посилюються процеси амоніфікації; 

 На органічних грунтах зі збільшенням кислотності  зменшується активність досліджу-

ваних ензимів, на мінеранльних грунтах зафіксована зворотня тенденція. 
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C.І. КОБЗЕЙ, О.Р.ПОПОВИЧ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Національний університет "Львівська політехніка" 
 

            The main sources of air pollution are stationary sources (power plants, factories of ferrous 

metallurgy, nonferrous metallurgy, machine building and metalworking, oil refining and 

petrochemical industry, enterprises of organic and inorganic chemistry, enterprises producing 

construction materials and so actually). 

            Through monitoring of air get raw data on the composition and emissions of pollutants, 

aggregate data about the level of pollution in a particular area for a certain period of time. 

Завдяки моніторингу атмосферного повітря одержують первинні дані про склад та обся-

ги викидів забруднювачів, узагальнені дані про рівень забруднення на певній території за пев-

ний проміжок часу. 

Система контролю здійснює спостереження і контроль за джерелами забруднення, ви-

кидами шкідливих речовин в атмосферу. З цією метою Міністерство охорони навколишнього 

природного середовища організовує спостереження за джерелами промислових викидів в атмо-

сферу та дотриманням ними норм гранично допустимих викидів, контролює реалізацію заходів 

з охорони атмосферного повітря, дотримання відповідних вимог при розміщенні, проектуванні, 

будівництві та введенні в експлуатацію нових підприємств. 

Всього на території області згідно останніх уточнених даних є 500 підприємств, ор-

ганізацій та установ, які мають викиди в атмосферне повітря і які поставлені на державний 

облік. Від стаціонарних джерел (за підсумками 2015 року) викинуто 176,6 тисяч тон забрудню-

ючих речовин, в загальній кількості викидів 81% припадає на газоподібні та рідкі, серед яких 

переважають оксиди вуглецю, азоту та сірки і 19 % припадає на тверді відходи. 

У структурі викидів забруднюючих речовин переважає діоксид та інші сполуки сірки – 

139,6 тис.т (56%), речовин у вигляді твердих суспендованих частинок було викинуто 23,2 тис.т 

(10,8%), сполук азоту – 22,8 тис.т (7,3%), оксиду вуглецю – 42, тис.т (1,6%) та неметанових лег-

ких органічних сполук – 8,4 тис.т (1,3%) які зображені на діаграмі(Рисунок 1). 

                                                

Рисунок 1. 

 

В середньому забруднювачами повітря залишаються: Бурштинська ТЕС , викиди якої 

сягають дві третини від загальної кількості по області, ВАТ “Оріана”, КП “Івано-

Франківськцемент” та АТ “Нафтохімік Прикарпаття”. 
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А.Н. НЕКОС, Е.О.КОЧАНОВ (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

 
In modern realities need to transfer the territories belonging to the Ministry of Defense of 

Ukraine in the economy. These territories were contaminated during military activities and represent a 

certain environmental hazard. To solve this problem can - comprehensive environmental assessment 

of these territories, with a mandatory assessment of the environmental risks. 

На початку 90-х років минулого сторіччя на території України перебувало найбільше 

угруповання військ у Європі, яке з часом увійшло до складу Збройних Сил України. З’єднання, 

частини, підрозділи Збройних Сил займали території, які належали Міністерству Оборони 

України або перебували в оренді. Реформування Збройних Сил привело до того, що значні те-

риторії, які раніше належали Міністерству Оборони, вирішено було передати в народне госпо-

дарство. Таке рішення було прийнято на державному рівні, а ці території було запропоновано 

передати до природно-заповідного фонду. Відомо, що заповідання передбачає вилучення тери-

торій зі сфери господарської ( у нашому випадку – військової ) діяльності для досягнення особ-

ливих нетрадиційно-економічних, соціальних та екологічних цілей.  

Специфіка військової діяльності така, що території, на яких розташовувалися війська, бу-

ли схильні техногенезу. Аналіз ситуації, що склалася, змушує згадати «правило міри перетво-

рення природних систем» ( М.Ф.Реймерс ), де визначено, що технічний вплив має тенденцію 

перетворюватися у перманентний і, який все більш посилюється, впритул до повної заміни са-

морегуляції природних систем техногенним регулюванням, що нарешті приводить до еколого – 

економічного колапсу значних регіонів. Розв’язати цю проблему можна – проведенням компле-

ксної екологічної оцінки даних територій з обов’язковим визначенням екологічних ризиків. 

Для територій, які значний проміжок часу знаходились під технічним впливом військової 

діяльності, оцінка й керування постійними екологічними ризиками може полягати у наступно-

му: 

– у мінімізації математичного очікування (очікуваних втрат),  

– у мінімізації квантиля розподілу (наприклад, медіани функції розподілу втрат або кван-

тиля порядку 0,999999, вище якого розташовуються більші втрати, що зустрічаються вкрай рід-

ко – в 1 випадку з 1000000, тобто в 1 випадку з мільйона), 

– у мінімізації дисперсії ( тобто показника розкиду можливих значень втрат), 

– у мінімізації середньоквадратичного відхилення, що із чисто математичної точки зору 

еквівалентно попередній мінімізації дисперсії; 

– у мінімізації коефіцієнта варіації; 

– у мінімізації суми математичного очікування й потроєного середньоквадратичного ві-

дхилення (на основі відомого «правила трьох сигм») або іншої лінійної комбінації математич-

ного очікування й середньоквадратичного відхилення (такий підхід використовують у випадку 

близькості розподілу втрат до нормального (гауссового) розподілу як комбінацію підходів, на-

цілених на мінімізацію середніх втрат і мінімізацію розкиду можливих значень втрат), 

– у мінімізації математичного очікування функції втрат (наприклад, у випадку, коли 

корисність грошової одиниці змінюється залежно від загальної суми, зокрема, коли необхідно 

виключити можливість руйнування економічного агента). 

Природнім часто представляється використання багатокритеріальних завдань керування 

ризиками. Бажано мінімізувати як середній ризик, так і розкид ризику (дисперсію). На жаль, 

неможливо одночасно досягти обох цілей. 

Наведений матеріал доводить, що характеристики екологічного ризику за своєю суттю є 

показниками якості стану навколишнього природного середовища, а їх використання при керу-

ванні природоохоронною діяльністю на колишніх територіях розташування військових об’єктів 

повинне бути підкріплене набором правил, угод і нормативів, які регулюють діяльність щодо 

оцінки рівнів екологічних порушень та їх ліквідації. 
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В.О. ЮРЧЕНКО, О.С. ЛЕБЕДЄВА (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ НАСЛІДКИ УТВОРЕННЯ СІРКОВОД-

НЮ У СТІЧНИХ ВОДАХ, ЩО ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИМИ 

МЕРЕЖАМИ 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 
A special set of computerized tools was developed to monitor the process of hydrogen sulfide 

formation in the waste waters that run through sewage networks, which makes for an opportunity to 

keep its levels in check and prevent negative environmental effects. 

Фактори, що формують екологічну ситуацію в стічних водах, що транспортуються мере-

жами водовідведення - відсутність розчиненого кисню, відновлювальні значення окислюваль-

но-відновного потенціалу, високі концентрації органічних субстратів (у тому числі що легко 

окислюються), азот- і фосфоровмісних сполук, сприяють активному розвитку та метаболізму 

органогетеротрофних анаеробних мікробіоценозів. Серед них домінують облігатно анаеробні 

сульфатредукуючі бактерії, які здійснюють диссіміляційну сульфатредукцію розчинених суль-

фатів з утворенням сірководню. Накопичення цього з'єднання в стічних водах призводить до 

наслідків, які мають велике значення для екологічної безпеки споруд водовідведення та їх екс-

плуатаційної довговічності, а також для експлуатаційної надійності роботи споруд біологічного 

очищення та ефективності очищення стічних вод. 

Сірководень, що утворюється при спонтанної сульфатредукції в стічних водах самоплив-

них каналізаційних трубопроводів, переходить в газоповітряне середовище підсклепіневого 

простору та через відкриті шахти і колодязі викидається в міську атмосферу. У цих газоподіб-

них викидах концентрація сірководню перевищує не тільки середньодобову ГДК для населених 

місць, а й ГДК для робочої зони. Розрахунок розсіювання сірководню, що викидається з каналі-

заційних шахт, показав, що в ряді районів м. Харкова концентрація сірководню в повітрі на ко-

рдоні житлової забудови перевищує ГДК для населених місць. Накопичення в експлуатаційних 

середовищах бетонних каналізаційних трубопроводів (стічній воді, підсклепінному просторі, 

конденсатній волозі на зводі) сірководню, його похідних і продуктів окислення ініціює біоген-

ну сіркокислу корозію склепіння, кардинально знижує експлуатаційну довговічність цих тру-

бопроводів (з планованих 50 до 10-15 років). Аварії на трубопроводах відведення, обумовлені 

біогенною корозією, призводять до інтенсивного забруднення ґрунтів, підземних вод та атмос-

фери токсичними сполуками. Підвищений вміст сірководню в стічних водах при надходженні 

на біологічні очисні споруди негативно впливає на мікробіоценоз активного мулу, стимулюючи 

розвиток нитчастих сірчаних бактерій, що окислюють сірководень до елементарної сірки. Ма-

совий розвиток таких бактерій призводить до так званого «спухання» активного мулу. При 

цьому падає ефект очищення від сполук азоту та прогресивно знижується ефект видалення ор-

ганічних забруднень в результаті зниження дози мулу та його виносу з системи. 

Служби експлуатації каналізаційних мереж потребують не тільки заходів, що мінімізу-

ють утворення сірководню в стічних водах, які транспортуються мережами, а й ефективної сис-

теми моніторингу цього процесу, його екологічних та експлуатаційних наслідків для отримання 

оперативної інформації про дійсний та прогнозований стан каналізаційних мереж та їх окремих 

ділянок. Для цієї мети в ХНУБА: 

 розроблено методику визначення класу екологічної небезпеки та експлуатаційної на-

дійності окремої шахти/колодязя каналізаційних мереж, яка базується на 4-ступевому ранжу-

ванні кількісних характеристик 6 показників, що контролюються; 

 створено комп’ютерну програму «Моніторинг газоподібних викидів з каналізаційних 

мереж», яка дозволяє систематизувати дані, картувати й здійснювати облік об'єктів каналіза-

ційного господарства, візуалізувати ділянки мережі з їх екологічними і експлуатаційними па-

раметрами й на підставі оброблених даних встановлювати пріоритетність об'єктів мережі, де 

необхідне впровадження природоохоронних заходів, прогнозувати їх аварійність і експлуата-

ційну надійність та ін. 
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С.О. ЛЕВИЦЬКА (УКРАЇНА, РІВНЕ) 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ОПЕРА-

ЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Національний університет водного господарства та природокористування 
Analyzes the need for implementation of analytical accounting indicators of economic support for social 

protection and environmental safety within the business enterprise. Taking into account international practices 

are based on basic and derived economic indicators, indicators of qualitative and quantitative environmental 

safety, performance of social security of employees. Methods and organization of accounting sustainable de-

velopment, alternative sources of financial provision to ensure socio-economic balance are offered.  

В основі державного регулювання збалансованості національного суспільно-економічного роз-

витку – суб’єкт господарювання, відтак - дослідження методичних та практичних підходів економіч-

ного забезпечення механізму збалансованої господарської діяльності, його відображення в обліку та 

звітності в контексті сучасних економічних трансформацій потребують продовження. Відповідно до 

стратегії та мети діяльності вітчизняних підприємств узагальнимо поняття «збалансована операційна 

діяльність підприємств» передбачає комплексну збалансованість трьох її складових, зокрема: позити-

вну динаміку економічних показників (економічна складова); соціальне забезпечення працівників 

(соціальна складова); екологічну безпеку операційної діяльності (екологічна складова). Економічні 

показники – базові та похідні показники фінансового результату та ресурсного забезпечення.  

Показники екологічної безпеки, що формують оцінку екологічно безпечних умов виробництва та 

праці, забезпечення екологічно-відтворювального впливу результатів господарювання на регіональ-

ний розвиток за якісними (V) та кількісними (VV) вимірами, включають: поживання енергії та тепла 

(VV), використання виробничих запасів (VV), використання природних ресурсів (VV), якість внутрі-

шнього та зовнішнього повітряного середовища (V) та ін. 

Показники соціального забезпечення - показники раціонального використання та відтворення 

трудових ресурсів; міжнародна практика збалансованості класифікує їх за групами: забезпечення здо-

ров’я; розвиток корпоративної культури; навчання, підвищення кваліфікації; відпочинок та розваги; 

мотивація праці. 

В інтегрованій системі господарського обліку (ІСГО) показники збалансованого розвитку знай-

шли відображення практично в кожній підсистемі обліку на основі введення аналітичних субрахунків 

(рис). 

 
Рис. Інтеграція показників збалансованості підприємницької діяльності в ІСГО 

Альтернативними варіантами фінансування Програми соціального забезпечення та екологічної 

безпеки з урахування нормативного регулювання обліку можуть бути: 

- облік заходів виконання Програми за рахунок інших операційних витрат із введенням аналі-

тичних субрахунків: Дт «Інші операційні витрати» - Кт «Ресурси (постачальники)»; 

- створення фонду шляхом відрахування з прибутку: Дт «Використання прибутку» - Кт «Фонд 

збалансованої діяльності»; Дт «Фонд збалансованої діяльності» - Кт «Ресурси (постачальники)»; 

- використання попередньо створеного забезпечення на реалізацію Програм збалансованої 

операційної діяльності: Дт «Інші операційні витрати» - Кт «Забезпечення» , Дт «Забезпечення» - Кт 

«Ресурси (постачальники)». 

Інтеграція в світові ринки «диктує» необхідність врахування міжнародних стандартів бухгалтер-

ського обліку та звітності, уніфікацію форм звітності бюджетного обліку та обліку підприємницької 

діяльності, що потребує затвердження на державному рівні Інтегрованої форми звітності – в т.ч. за 

показниками збалансованості. Інформаційне поєднання даних фінансової звітності та Інтегрованої 

(принаймні, у галузевому зрізі) дозволить оцінити рівень збалансованості соціально-економічних та 

екологічних параметрів, забезпечуючи тим самим позитивний вплив операційної діяльності на розви-

ток регіональної економіки та суспільного національного розвитку в цілому. 

Управлінський облік 

Бухгалтерський облік 

Внутрішньогосподарський облік 

Показники збалансованості підп-

риємницької діяльності 

Статистичний облік 

Податковий облік 
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Н.І. ЛЕВИЦЬКИЙ (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ. ПРОБЛЕМИ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 

РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. 

Приватне підприємство «Гроно» 
 

Currently, weight of greenhouse gases in the atmosphere is 9-10 tons. The weight of greenhouse gases 
seems very small if to compare it to the weight of the Earth, however, the concentration of greenhouse gases in the 
atmosphere is vital at the height of 50-100 meters above the ground when referring to the quality of the air. Human 
activities undoubtedly cause changes in the atmosphere. The purpose of this article is to show current state of the 
atmosphere and the level of the greenhouse gases emissions; to propose ways of reducing greenhouse gases 
emissions; to develop monitoring and auditing of the level of greenhouse gases emissions caused by factories, 
plants and other facilities that negatively influence on the quality of the air in Ivano-Frankivsk. 

Зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище вимагає оволодіння різноплановою і 
детальною інформацією про нього, яка дає змогу не тільки оцінити реальну ситуацію, а й спрогнозувати 
стан середовища у перспективі, налагодити раціональну систему природоохоронної діяльності, контроль 
за станом екосистем, а також розробляти заходи, щодо покращення стану цих екосистем. З метою обме-
ження шкідливих викидів в атмосферу і запровадження нових методів очищення повітряного басейну не-
обхідно здійснювати постійний моніторинг та контроль за його станом. Суб’єктами, які здійснюють моні-
торинг в Україна є: Мінприроди, МНС України, СЕС, їх органи на місцях, підприємства, установи, органі-
зації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря. Оціню-
вання забруднення атмосферного повітря в містах України здійснюють за даними спостережень, які про-
водять у 54 містах на 166 стаціонарних постах та на 2 станціях транскордонного переносу. На даний час 
моніторинг мало розвинений в нашій країні – діє мораторій на перевірки, відсутній аудит, у багатьох орга-
нізацій відсутні дозвільні документи на право викидів в атмосферу та скидів забруднюючих речовин у во-
дні об’єкти. Все це істотно відбивається на екологічній ситуації як на локальних ділянках так і в глобаль-
ному масштабі. Кошти, які сплачуються за викиди та скиди повинні спрямовуватись в напрямку удоскона-
лення технологій виробництва, щоб зменшити вплив цих виробництв на навколишнє середовище, запро-
вадження екологічної політики, удосконалення законодавчої бази, навчання персоналу, який обслуговує 
технології, дотації від держави на встановлення альтернативних джерел енергії (сонячна, геотермальна, 
вітрова енергетика). На кожному підприємстві необхідно впроваджувати систему контролю за кількістю 
викидів, їх складом, залучати спеціалістів (екологів, інженерів, технологів) з розвинутих країн Європи та 
світу. У грудні 2015 року на 21-й конференції сторін рамкової конвенції ООН зі зміни клімату була прийн-
ята нова міжнародна кліматична угода - Паризький договір. Паризька угода, серед іншого, встановлює ціль 
щодо утримання глобальної температури на Землі в межах 2°С до 2100 року. Україна озвучила ціль із ско-
рочення викидів на 40% до 2030 року відносно рівня викидів ПГ 1990 року. Паризька угода змінила прави-
ла гри і Україні прийдеться замінювати застарілі радянські технології на сучасні. 

Не дивлячись на величину повітряного басейну, він піддається дуже істотним діям, що викликають 
зміни його складу як на окремих ділянках, так і на всій планеті . Ці зміни пов’язані з бурхливим розвитком 
промисловості і спалюванні великих обсягів палива. У зв’язку з підвищенням тарифів на природний газ (а 
він є основним паливом для виробництва тепла в житлово-комунальному секторі), організації, що поста-
чають тепло споживачам за останні кілька років активно переводять котельні на тверде паливо, так би мо-
вити «альтернативне джерело енергії». Саме промислова діяльність , в результаті якої в повітря викидаєть-
ся велика кількість оксидів вуглецю (особливо при спалюванні твердого палива), азоту, сірки, твердих час-
ток та парникових газів, зокрема вуглекислого газу. Виходячи з практики, в середньому один твердопали-
вний котел потужністю 1 Мвт за опалювальний період роботи в м. Івано-Франківськ на твердому паливі 
викидає в повітря: вуглецю оксид – 7 т/рік, азоту оксид – 0,1 т/рік, твердих часток – 0,7 т/рік, парникових 
газі (в тому числі вуглекислий газ, метан та азоту оксид (N2O) – 1000 т/рік. В результаті ця діяльність «зба-
гачує» повітря м. Івано-Франківськ на 10-15 тис. тонн основних забруднюючих речовин в рік.  

В Івано-Франківську тривалість сонячного сяйва коливається в межах 1700-2000 год. в рік. Такі 
умови є достатньо хорошими для використання сонячної енергії. В 2014 році поблизу міста було встанов-
лену одну з перших приватних електростанцій потужністю 10 кВт. Загальна вартість реалізованого проек-
ту 186 тис. гривень. За умов дії зеленого тарифу, електростанція окупиться за 3-4 роки. Це наочний прик-
лад, що сонячна енергетика може стати основним джерелом енергії для жителів міста. Виробничі можли-
вості тільки таких гігантів мікроелектроніки, як виробничі об’єднання «КВАЗАР», «ІРВА» (м. Київ), «Гра-
вітон» (м. Чернівці), «Хартрон» (м. Харків), «Гамма» і «Електроавтоматика» (м. Запоріжжя), «Дніпро» (м. 
Херсон), «Позитрон» (м. Івано-Франківськ) дозволяють проводити повний технологічний цикл створення 
сонячних елементів. Щоб вирішити проблему в енергетичному секторі, Україні потрібно продовжувати 
активно працювати над удосконаленням законодавчої бази, яка сприятиме енергозбереженню та енергое-
фективності, впроваджувати нові види джерел енергії та технологічні процеси, які дають мінімальні вики-
ди, при яких властивість природи до самоочищення в достатній мірі буде протидіяти виникненню незворо-
тних екологічних змін.  
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А.Ю.МАСІКЕВИЧ, 

2
Ю.Г.МАСІКЕВИЧ (УКРАЇНА, ЧЕРНІВЦІ) 

САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГІРСЬКИХ РІЧОК ЯК ОСНОВА ЕКОБЕ-

ЗПЕКИ РЕГІОНУ 
1
Чернівецький факультет НТУ «ХПІ», 

 
2
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

 

It was shown that human activities leads to destabilization of mountain ecosystems to which 

the natural phenomenon is the increased vulnerability and sensitivity to external changes. Over the 

past five years, a trend deteriorating sanitary environment quality indicators Bukovina Carpathians. 

Population health status Highlanders in many cases is a limiting factor for socio-economic develop-

ment Bukovina Carpathians. Population health of residents of mountain regions and "health mountain 

ecosystems" are as interdependent and mutually the determining factors. 

Екосистеми гірських регіонів характеризуються своєю специфікою та особливістю. Для 

них характерним є різка зміна кліматичних умов, вертикальна зональність ґрунтового покриву 

(орографічний фактор) та розсіченість рельєфу, розгалужена поверхнева гідрологічна сітка, ви-

сокий індекс біотичного різноманіття. Ці, та інші характеристики зумовлюють нестабільність 

та уразливість гірських екосистем. На підтримку збалансованого розвитку гірських екосистем 

направлені положення Карпатської конвенції (Київ, 2003). Цілий ряд досліджень направлені на 

дослідження екологічної безпеки Карпатського регіону (Адаменко, 2003; Солодкий, 2010; Ар-

хипова, 2012; Масікевич, 2014 та ін.). Особливе роль як фактору дестабілізації належить діяль-

ності людини. Як відомо стан навколишнього середовища є основою передумовою формування 

екологічної безпеки територій, а та в свою чергу детермінує рівень безпеки життєдіяльності 

людини та стан її здоров’я. Здоров’я людини розглядається також і, як свого роду, динамiчна 

рiвновага органiзму i навколишнього середовища тощо (Бердник, 2004; Бардов, 2006). В той же 

час, популяційне здоров’я населення окремих регіонів виступає важливим елементом їх сталого 

збалансованого розвитку, зокрема Карпатського регіону. Цьому питанню в останні роки при-

свячено чимало досліджень (Масікевич, Солодкий, 2011; Масікевич, Масікевич, 2014; Масіке-

вич, Мислицький, Масікевич, 2015). Проведені нами дослідження показали, що значний вплив 

на стан популяційного здоров’я горян Буковини справляє санітарно-гігієнічний стан водотоків 

регіону. Впровадження сучасних технологій утилізації відходів циклу переробки деревини мо-

же мати значну еколого-економічну ефективність та служити основою підвищення екологічної 

безпеки гірського лісогосподарського регіону. Окремої уваги заслуговує вплив розміщення 

тваринницьких форм в безпосередній близькості до водотоків, що призводить до погіршення 

санітарно-гігієнічних показників води та ґрунту і є, по всій ймовірності, наслідком погіршання 

здоров’я жителів регіону. Сприяє цьому також відсутність очисних споруд на території Буко-

винських Карпат. За останні п’ять років намітилася тенденція погіршення санітарно-гігієнічних 

показників якості води річкового басейну Буковинських Карпат. Отримані нами результати сві-

дчать про зростання величини показників БСК від витоків і до гирла р. Білий Черемош та р. 

Сірет з притоками. Вниз за течією має місце забруднення річкових вод змивами органічної 

природи з прибережної та водоохоронної зони, які розкладаються з використанням розчиненого 

у воді кисню. Зазначена тенденція істотно посилюється в період переходу від зимово-весняного 

до літнього сезону. Таким чином, популяційне здоров’я жителів передгірних та гірських тери-

торій Чернівецької області зумовлене комплексом факторів серед яких основними є гігієнічна 

якість навколишнього середовища та соціально-економічні показники розвитку регіону. Стан 

популяційного здоров’я горян в багатьох випадках є лімітуючим фактором соціально-

економічного розвитку Буковинських Карпат. Виклики для екологічної безпеки Буковинських 

Карпат є серйозним застереженням для збалансованого розвитку регіону та водночас популя-

ційного здоров’я жителів краю. Актуальним на часі є розроблення концепції екологічної безпе-

ки для гірської частини Чернівецької області. Гігієнічна характеристика регіону може виступа-

ти індикатором сталого розвитку регіону, зокрема гармонійного розвитку відносин його 

соціальної та природної компонент. Популяційне здоров’я жителів гірських регіонів і «здоров’я 

гірських екосистем» виступають як взаємозалежні та взаємно детермінуючі фактори. 
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О.І. БОНДАР, В.В. КАНЦУРАК, О.А. МАШКОВ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ТА МОНІТО-

РИНГУ ОБЄКТІВ ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДИСТАНЦІЙНО-ПІЛОТОВАНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди  

 
Discusses the need for ecological certification and monitoring facilities reserve Fund of Ukraine 

as an integral part of environmental security. Proposed theoretical foundations of ecological certifica-

tion and monitoring facilities reserve Fund of Ukraine with the use of remotely piloted aircraft. The 

synthesized complex ecological certification and monitoring facilities reserve Fund of Ukraine with 

the use of remotely piloted aircraft. Evaluate the effectiveness of environmental certification of facili-

ties reserve Fund of Ukraine with the use of remotely piloted aircraft. 

Аналізуються загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екоме-

режі, біотичне та ландшафтне різноманіття. Протягом останніх років спостерігається збільшен-

ня кількості видів рослин і тварин, занесених до «Червоної книги України», зростають показ-

ники регіональної охорони видів та угруповань. Основну загрозу біорізноманітності становлять 

діяльність людини та знищення природного середовища існування флори і фауни. Стан довкіл-

ля погіршується внаслідок розорювання земель, антропогенного забруднення територій та ак-

ваторій, осушення або обводнення територій, промислового, житлового та дачного будівництва 

тощо. Ці негативні тенденції створюють серйозні загрози для біо- і екосистем, а також для жит-

тя і здоров’я людини. 

Розглядаються питання екологічної паспортизації та моніторингу об’єктів заповідного 

фонду України, як складової частини екологічної безпеки. Визначається місце та значення еко-

логічної паспортизації в системі формування Стратегії сталого (збалансованого) розвитку 

України. аналізуються можливості систем екологічного моніторингу об’єктів заповідного фон-

ду України. Надана формалізація задачі екологічної паспортизації об’єктів заповідного фонду 

України з використанням дистанційно-пілотованих літальних апаратів. Запропоновані теорети-

чні основи екологічної паспортизації та моніторингу об’єктів заповідного фонду України з ви-

користанням дистанційно-пілотованих літальних апаратів. Зроблено формалізацію процедур 

«екологічна паспортизація» та «моніторинг» об’єктів заповідного фонду України.  

Розглядається бортова інформаційна система комплексу екологічної паспортизації та мо-

ніторингу об’єктів заповідного фонду України, а також наземна інформаційно-керуюча система 

комплексу екологічної паспортизації та моніторингу об’єктів заповідного фонду України. За-

пропонована організація процедур екологічної паспортизації та моніторингу об’єктів заповід-

ного фонду України. Синтезовано комплексу екологічної паспортизації та моніторингу об’єктів 

заповідного фонду України з використанням дистанційно-пілотованих літальних апаратів. Вра-

ховано особливості побудови комплексу екологічної паспортизації об’єктів заповідного фонду 

України з використанням дистанційно-пілотованих літальних апаратів. При цьому ураховані 

зміни екологічної обстановки в процесі паспортизації об’єктів заповідного фонду України. 

Здійснено загальний структурний аналіз комплексу екологічної паспортизації об’єктів заповід-

ного фонду України з використанням дистанційно-пілотованих літальних апаратів Надано оці-

нку ефективності комплексу екологічної паспортизації об’єктів заповідного фонду України з 

використанням дистанційно-пілотованих літальних апаратів. Приведені результати досліджень 

ефективності комплексу екологічної паспортизації при вивченні екологічної обстановки 

об’єктів заповідного фонду України. Надані пропозицій щодо використання аеромобільного 

комплексу екологічної паспортизації для підвищення екологічної безпеки об’єктів заповідного 

фонду України. 
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О.В. МЕДВЕДЄВА, Ю.І. КРИВОШЕЙ, О.Ю. КРАСНЮК (УКРАЇНА, КІРОВОГРАД) 

МОНІТОРИНГОВІ БІОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЖЕРЕЛ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ м. КІРОВОГРАД 

Кіровоградський національний технічний університет 
 

The difference of coastal ecotons of water bodies that are the sources of water-supply Kiro-

vohrad were studied. We also calculated the species diversity of the organisms that are wholly or par-

tially associated with the coastal strip of water bodies, which is an indicator of biological quality of 

water. 

Місто Кіровоград, розташоване у межиріччі річок Дніпро та Південний Буг на берегах Ін-

гулу має певну специфіку централізованого водозабезпечення у зв’язку із недостатньою водо-

носністю поверхневих джерел. 

Джерелами водопостачання м. Кіровоград та приміських населених пунктів є місцеві во-

дозабори та районний водогін ОКВП „Дніпро-Кіровоград”, що постачає воду із Кременчуцько-

го водосховища на р. Дніпро (м. Світловодськ). Різні райони м. Кіровоград отримують воду із 

того чи іншого джерела. Вочевидь, гідрохімічні параметри, органолептичні показники та спо-

живча якість води можуть досить помітно відрізнятись. Технології, що використовуються для 

доведення якісних характеристик природних вод до параметрів ДСТУ 7525:2014 „Вода питна. 

Вимоги та методи контролювання якості”, не можуть повністю нівелювати різницю в органо-

лептичних і біологічних особливостях води.  

Участь сукупності гідрофітів та гідробіонтів у формуванні гідрохімічних параметрів во-

дойм досліджена недостатньо, але в значній мірі вона залежить від біорізноманіття чисельних 

(домінуючих та субдомінуючих) видів. 

Мета дослідження – виявити базові ознаки різниці прибережних екотонів Кременчуцько-

го водосховища на р. Дніпро у м. Світловодську поблизу водозабірної станції водогону „Дніп-

ро-Кіровоград”, та р. Інгул у м. Кіровоград, які за більшістю ознак антропогенного впливу дуже 

схожі між собою.  

При порівняльному дослідженні нами виявлено організми, життєдіяльність яких повніс-

тю (чи більше як на 50%) пов’язана з екотоном: 42 види (р. Інгул) та 25 видів (р. Дніпро), та 

організми, життєдіяльність яких пов’язана з екотоном на рівні не більше ніж на 50%, або випа-

дкового проникнення: 35 видів (р. Інгул) та 36 видів (р. Дніпро). 

У зв’язку із добре помітною кількісною перевагою видового різноманіття прибережних 

екотонів р. Інгул порівняно з дніпровськими в районі водозабору ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 

на Кременчуцькому водосховищі, для зручності подальшого порівняння ми приймаємо його за 

100%, визначаючи біоекологічні параметри околиць водозабору ОКВП „Дніпро-Кіровоград” у 

% до біорізноманіття р. Інгул. Таким чином, по організмам, життєдіяльність яких повністю (чи 

більше як на 50%) пов’язана з екотоном, це складає 59,5%, а по організмам, життєдіяльність 

яких пов’язана з екотоном на рівні не більше ніж на 50%, або випадкового проникнення, 

102,9%. „Цвітіння” води в період дослідження на р. Дніпро в районі водозабору ОКВП „Дніп-

ро-Кіровоград” добре виражене, на р. Інгул малопомітне.  

Отже, значна схожість між комплексами берегових видів флори і фауни р. Інгул та Кре-

менчуцького водосховища на р. Дніпро, відстань між якими сягає близько 95 км, свідчить про 

однорідність абіотичних умов у межиріччі річок Дніпро та Південний Буг. В той же час водна 

флора і фауна Кременчуцького водосховища в районі водозабірної станції водогону „Дніпро-

Кіровоград” значно бідніше, ніж на р. Інгул у м. Кіровоград. При схожих рівнях антропогенно-

го навантаження на екосистеми водойм причини слід шукати у гідрологічних чинниках. Одним 

з таких чинників може бути значно сильніше вітрове хвилеутворення на Кременчуцькому водо-

сховищі, несприятливе для більшості прісноводних організмів Центральної України. Однак це 

створює додаткові екологічні ризики для роботи систем водопостачання із водозабором з Кре-

менчуцького водосховища у зв’язку із більш „розбалансованою” системою біотичних взає-

мозв’язків в прибережній зоні водойми, що сприяє „цвітінню” води навіть при незначних змі-

нах гідрохімічних параметрів в теплу пору року. 
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СТРАТЕГІЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТЕХНО-

ГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА СОЦІАЛЬНУ СКЛАДОВУ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  
The impact of electromagnetic fields of technogenic origin is defined as the environmental fac-

tor which affects the social component of environmental safety in urban areas and causes great scien-
tific interest. Strategy of reducing exposure to electromagnetic fields caused by man on the social 
component of ecological safety indicators include environmental monitoring electromagnetic fields of 
urban areas, study the effect of electromagnetic radiation on organisms men and women and the 
statistical analysis of medical data on morbidity from cardiovascular disease. 

Інтенсивне використання електромагнітної енергії сучасним інформаційним суспільством 
прозвело до формування нового значущого антропогенного фактору навколишнього середови-
ща – електромагнітних полів (ЕМП) техногенного походження. Починаючи з 90-х років мину-
лого століття відмічаються зміни джерел ЕМП. Особливістю експлуатації цих джерел ЕМП є 
створення рівномірного покриття територій ЕМП потрібної напруженості, що призводить до 
збільшення електромагнітного фону навколишнього середовища, особливо урбанізованих еко-
систем. В теорії безпеки життєдіяльності розроблено методи щодо захисту населення від ЕМП 
для конкретних випадків. Перший метод базується на просторовому чи часовому розділенні 
ноксосфери (простору в якому діють ті чи інші небезпечні фактори навколишнього середови-
ща) і гомосфери (простору в якому перебувє людина). Другий метод передбачає створення без-
печного середовища, що оточує людину. Цей метод захисту населення від ЕМП передбачає ви-
користання лісозахисних смуг, штучних споруд, рельєфу місцевості. На виробництві цей метод 
реалізується через екранування робочих місць чи приміщень або екранування джерел випромі-
нювання. Третій метод захисту від ЕМП передбачає використання засобів індивідуального за-
хисту на виробництві – спеціальних комбінезонів, халатів, окулярів. Розроблена нами стратегія 
зменшення впливу ЕМП техногенного походження на соціальну складову екологічної безпеки 
м. Івано-Франківська включає екологічний моніторинг показників ЕМП (µсер., µмакс., Есер., Емакс., 
Нсер. та Нмакс.) у визначених точках тест-полігону урбанізованої території міста, вивчення впли-
ву ЕМВ у точках тест-полігону безпосередньо на організми чоловіків та жінок, що постійно 
перебувають у межах урбанізованої території (значення артеріального тиску S, D, φ та частоти 
серцевих скорочень), статистичний аналіз медичних даних щодо захворюваності населення ур-
банізованої території, складання екологічних карт урбанізованої території міста та ЕМП, про-
гноз впливу ЕМВ на урбосоціоекосистему та рекомендації щодо його зменшення (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рис. 1. – Схема заходів реалізації стратегії зменшення впливу ЕМП. 

Реалізація стратегії зменшення впливу ЕМП техногенного походження на соціальну 
складову екологічної безпеки урбанізованої території м. Івано-Франківська дасть можливість 
знизити антропогенний вплив на урбосоціоекосистему та зменшити ризик негативного впливу 
ЕМВ на соціальну складову екологічної безпеки. 
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Correlation dependencies were used between such combinations of natural waters quality pa-

rameters: total phosphorus and ortophosphates; ammonium and Ph; nitrates and conductivity; oxygen 

and total organic carbon. Correlation value is changed in the range from −1 to + 1 that demonstrates 

the indirect and direct dependence between the selected parameters. The method of correlative analy-

sis gives the opportunity to control the processes that occur in natural waters, in particular for finding 

dependencies, laws and their interpretation, explanation of causation and the respective forecasts.  

Басейн малої річки є індикатором стану довкілля, що зумовлено рівнем антропогенного 

навантаження, якого зазнають ландшафти, ґрунти, поверхневі та підземні води, рослинний і 

тваринний світ, атмосфера. У зв’язку із цим особливої актуальності набувають дослідження 

антропогенної трансформації в басейнах малих річок для встановлення залежності змін у вели-

ких водозбірних басейнах. 

Мета дослідження полягала в оцінюванні екологічного стану природних вод на прикладі 

малих річок земель Саарланд (Німеччина). 

У роботі використано метод кореляційного аналізу, який є ефективним для визначення 

взаємозв’язків між параметрами якості води, що допомагає визначити джерела забруднення, а 

також інтерпретувати явища, спрогнозувати ситуації, пов’язані із зміною якості природних вод. 

Дані гідрохімічного моніторингу отримано з автономних автоматизованих станцій, які 

розташовано на річках Біст та Россль земель Саарланд (Німеччина). Досліджували такі кореля-

ційні залежності між такими комбінаціями параметрів якості природних вод: загальний фосфор 

та ортофосфат; амоній та рН; нітрати та електропровідність; кисень та загальний органічний 

карбон.  

Моніторингові дані опрацьовано з використанням програмного забезпечення MS Excel; 

кореляційні залежності визначали за допомогою функції CORREL. 

Значення кореляції змінювались у межах від -1 до +1, що відповідно демонструє непряму 

та пряму залежність між обраними параметрами. У випадку, якщо значення знаходиться ближ-

че до +1, це означає наявність сильного взаємозв'язку, якщо ближче до 0 – слабкого. У випадку, 

якщо коефіцієнт кореляції негативний, – наявність протилежного взаємозв'язку. Часовими пе-

ріодами для розрахунку кореляції між параметрами якості природних вод обрано: 4, 8, 16 та 24 

години відповідно. Такі часові періоди дають змогу найточніше простежити і спрогнозувати 

зміни у природному водному середовищі.  

За допомогою кореляційного аналізу встановлено, що збільшення концентрації ортофос-

фату у воді пов’язано із процесами його вимивання з ґрунтів сільськогосподарського призна-

чення разом із опадами. Ортофосфат є одним з основних поживних компонентів для водорос-

тей і збільшення його концентрації призводить до інтенсифікації процесів евтрофікації водойм. 

Перевищення концентрації нітратів пов’язано із підвищеною кількістю неочищених стічних 

вод. Виявлено закономірність, яка доводить, що залежність електропровідності від концентра-

ції нітратів має свій максимум, після чого збільшення концентрації останніх призводить до 

зменшення електропровідності. Дана підпорядкованість є підтвердженням рівняння Онсагера. 

Отримано залежність збільшення вмісту загального органічного карбону, концентрації якого 

перевищують ГДК, від концентрації кисню.  

Метод кореляційного аналізу дає можливість здійснювати управління процесами, які від-

буваються у природних водоймах, зокрема, для знаходження залежностей, закономірностей та 

їх інтерпретацію, пояснення причинно-наслідкових зв’язків і здійснення відповідних прогнозів. 

Встановлені та підтверджені залежності можна використати для будь-яких природних водних 

середовищ. 
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Systematized the factors of ecological safety of surface waters Dubrovytsky district of Rivne 

region. Described objects of natural reserve eund, and Ramsar sites – wetland areas «Perebrody» the 

swamps of Halo, Krasne, Morochno. We describe the scientific and educational value of these rare 

Central European types postglacial bog massifs. Created environmental-mapping model of peat-bog 

ecosystems using geographic information technologies for monitoring environmental safety, state con-

trol, use and protection of surface waters.  

Поверхневі води Рівненщини мають виняткову природну екологічну цінність завдяки 

присутності унікальних прісноводних озер, ставів і водно-болотних екосистем. Гідрографічна 

мережа території досліджень - Дубровицькогоо району Рівненщини відноситься до басейну рі-

чки Прип’ять. Водно-болотні угіддя (ВБУ) є невід’ємною частиною довкілля. Вони зрівнова-

жують гідрогеологічний режим, зменшують вплив повеней, підтримують існування рідкісних 

тварин і птахів, забезпечують зайнятість та дозвілля населенню. Тому забезпечення екологічної 

безпеки Рамсарських угідь, які зазнають антропогенного впливу, є актуальним.  

Інформаційні технології дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем 

(ДЗЗ/ГІС) широко використовуються для забезпечення екологічної безпеки територій шляхом 

рішення багатьох практичних задач, пов'язаних з аналізом і синтезом просторово–розподілених 

геологічних даних.  

Проаналізовано фактори екологічної безпеки поверхневих вод: функціонування 23 осу-

шувальних систем; наявність малоефективних очисних споруд; скид неочищених стічних вод 

Центральної районної лікарні у річку Горинь; негативний вплив несанкціонованого видобутку 

бурштину. Розглянуто ефективність функціонування об’єктів природно-заповідного фонду: 

Ландшафтний Почаївський заказник, Лісовий Висоцький заказник, Ботанічний Золотинський 

та Озерський заказник, відділення «Перебродівське» Рівненського природного заповідника. 

Заказники створені з метою збереження, відтворення та відновлення найбільш цінних типових 

та унікальних комплексів, підтримання загального екологічного балансу; забезпечення водоо-

хоронних, ґрунтозахисних, водорегулюючих функцій.  

Торфово-болотний масив Переброди (площа 12718 га) є унікальним для України і Євро-

пи. Це велика ділянка периферійно-оліготрофного ходу розвитку, яка утворилась на місці сто-

яння льодовикових вод. Постгляціальні болотні масиви цього типу в Центральній Європі майже 

відсутні. Болотний масив складається з урочищ: Корогод, Теребуші, Попів Ліс з різним рос-

линним покривом, є важливим для збереження типової бореальної болотяної флори і фауни. 

Флора угіддя включає цінний комплекс гляціальних реліктів Як пограничний з Білоруссю, ма-

сив може увійти до складу міждержавної природно-заповідної території.  

Синтезовано еколого-картографічну модель Рамсарських угідь, яка містить інформацію 

про розташування, тип та призначення боліт Дубровицького району. Для створення ГІС-

додатку «Болота» використано програму MapInfo Professional - географічна інформаційна сис-

тема, що є ефективним засобом візуалізації та аналітичних операцій з геопросторовими даними. 

Засобами ГІС-проектування забезпечено можливість редагування як геометричних параметрів 

об’єктів, так і атрибутивних даних: виведення вікон з різними тематичними картами для спіль-

ного візуального аналізу; масштабування з можливістю автоматизованої генералізації; викори-

стання засобів редагування для зміни підписів, умовних позначень і загального компонування 

картографічного зображення. Картографічна база даних дає можливість робити швидкі інтерак-

тивні запити про характеристики боліт, складати запити з використанням математичних і логі-

чних функцій, робити вибірки, будувати тематичні картодіаграми.  

Еколого-картографічна модель Рамсарських угідь Дубровицького району Рівненщини ро-

зроблена для формування інформаційно-аналітичної системи управління екологічною безпекою 

та ресурсокористуванням територій природно-заповідного фонду Західного Полісся.  
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For the solution of problems of forecasting of ecological safety of the territory the article was 

reviewed by ve competing concepts of sustainable development for choice of the same concept. The 
first decade of the twenty-first century-a time of awareness of the crisis of human civilization, which is 
based on individualism, consumption and the subordination of nature. This time, knowing that nature 
is in absolute value not because of its utility, but because without it humanity would not exist. 
Environmental predictions of the future that awaits each person individually and humanity as a whole 
become increasingly important with the development of the crisis.  

Наприкінці ХХ століття суспільство опинилося перед найважливішим етапом свого роз-
витку. Уряди та народи всіх країн світу в повній мірі ще не зрозуміли необхідності включення 
змін стану навколишнього природного середовища до числа пріоритетів розвитку населення. 
Екологічно чисті технології або відсутні, або дуже дорого коштують. Має місце недооцінка 
умов етично-психологічного характеру, яка призводить до неусвідомлення згубних наслідків 
антиекологічних дій. Сутність проблеми забезпечення екологічної безпеки пов’язана з вибором 
загальної концепції подальшого розвитку як світу в цілому, так і кожної держави окремо. Ця 
ситуація вимагає розробки інформаційних та методичних основ, фрагментів програмного за-
безпечення досліджень цього напрямку, визначення переліку та встановлення спрямованості 
заходів для підвищення екологічної безпеки територій, які б відповідали вимогам доступності, 
гнучкості та адаптивності до практичного застосування в сучасних умовах. Вирішення пробле-
ми забезпечення екологічної безпеки пов’язане з вибором загальної концепції подальшого роз-
витку світу в цілому та кожної окремої держави. Не дивлячись на уявну багатовекторність та 
різноманітність думок, гіпотез і моделей, реально конкурують між собою дві концепції пода-
льшого розвитку світу з позиції виниклих екологічних проблем – техногенна (ресурсна) та біо-
сферна. Техногенна концепція являє собою розповсюдження передового досвіду, яким володіє 
людство, на найближче майбутнє. Моделі, що створюються в рамках цієї концепції, в екологіч-
ному аспекті встановлюють довільні початкові умови з деякими припущеннями щодо майбут-
нього розвитку і передбачають безвихідь у розвитку, фізичну кінцеву обмеженість світу. Біос-
ферна концепція визначає, що сталість розвитку природи планети Земля, біосфери – це здат-
ність біоти компенсувати зовнішні збурення завдяки дії негативних зворотних зв’язків, які по-
рушуються цими збуреннями, та повертати навколишнє середовище до стану, який в цьому се-
нсі і є сталим, або динамічно рівноважним. Головна причина глобальних екологічних порушень 
і екологічної кризи, яка розвивається, загрожуючи існуванню людства – це небезпека руйну-
вання механізму природної біоти, який стабілізує навколишнє середовище. Тому в загальноп-
ланетарних та регіональних масштабах головним має бути збереження природних та регулюю-
чих механізмів існування навколишнього середовища (біоти) в необхідних для цього обсягах 
Питання зводиться до того, чи призвів такий перехід до невідворотних змін біоти або її регуля-
тивна здатність ще може бути відновлена повною мірою? Руйнування природної біоти відбува-
ється пропорційно (надпропорційно) зростанню енергоспоживання, оскільки людина викорис-
товує її тільки для перебудови та руйнування навколишнього середовища. Навіть, при переході 
до гіпотетично безвідходних технологій, припиненні забруднення і використанні бездоганно 
чистих джерел енергії навколишнє середовище втрачатиме сталість через руйнування природ-
ної біоти, яке продовжується В рамках першої концепції вирішення конкретних сьогоденних 
екологічних проблем з прогнозними оцінками забруднення навколишнього природного середо-
вища, розробкою нормативів припустимого забруднення, створенням очисних систем і застосу-
ванням ресурсозберігаючих технологій відносно планетарних процесів екологічної безпеки яв-
но недостатньо. Без цієї роботи чекати повного розкриття механізмів, за допомогою яких біота 
здійснює і здійснюватиме регуляцію довкілля та забезпечуватиме сталість з метою власного 
розвитку явно недоречно. Населення України, як і все людство в цілому знаходиться в умовах 
наростаючої екологічної небезпеки. Для Київського міського комплексу, який об’єднує вели-
кий соціально-екологічно-економічний простір, вирішення проблеми гармонійного розвитку 
будь-якої населеної території набуває значної відповідальності й виводить проблему прогнозу-
вання та підвищення екологічної безпеки міських територій з поетапним впровадженням ком-
плексної системи збору, сортування, знешкодження та утилізації всіх видів відходів на рівень 
першочергових проблем територіальних громад.  
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В.М.НАБИВАЧ, В.П.ДМИТРИКОВ (УКРАЇНА, ДНІПРО, ПОЛТАВА) 

ВАЖКІ МЕТАЛИ В ГРУНТАХ І ВОДОЙМАХ ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 
 In atomic absorption spectrometer Perkin-Elmer AAnalyst 200 investigated content of 9 

heavy metals in soil samples Dnepropetrovsk, manhole groundwater area, as well as water Dnieper. A 

large part of the city and water system is characterized by a high content of heavy metals. Exceeding 

the maximum allowable concentration is between 2 - 3 times for Fe, Cu, Ni, Cr, Cd to 8-25 different 

for Pb, Mn, Zn. 

До небезпечних забруднювачів навколишнього середовища відносяться важкі 

метали(ВМ), які володіють мутагенною і канцерогенною активністю, здатністю до 

прогресивного накопичення в компонентах біосфери і збереження в грунті тривалий час навіть 

після усунення джерела забруднення. ВМ негативно впливають на життєдіяльність грунтової 

біоти, забруднюють сільськогосподарську продукцію, що веде до їх накопичення в організмах 

тварин і людей. 

Аналіз металів здійснювали на атомно-абсорбційному спектрометрі фірми Perkin Elmer 

– AAnalyst 200. В роботі визначена концентрація пріоритетних металів – Fe, Cd, Pb, Mn, Ni, Cr, 

Zn, Cu, Co в пробах грунту, відібраних на території міста і області, пробах води р.Дніпро, а та-

кож пробах води з колодязів і свердловин на території області. При ймовірності 95% довірчий 

інтервал визначення склав ± 0,25%.  

 Для оцінки ступеня забруднення грунту і води важкими металами використовували су-

марний показник забруднення КС:  

 

КС = С1/ГДК1 + С2/ГДК2... + Сn/ГДКn , 

 

 де С1, С2, Сn - концентрація BМ в пробах, n - число аналізів, в яких мало місце переви-

щення ГДК. 

 

 У промислових районах міста рівень забруднення ґрунту підвищується до небезпечно-

го (КС = 42-56). Приблизно такий же рівень небезпеки мають підземні води (КС =39-43). 

 Значна частина території міста характеризується підвищеним вмістом ВМ , концентра-

ція яких коливається в інтервалі від 2-8 ГДК ( Cu , Mn ) до 2-25 ГДК ( Pb , Zn ). 

 Показник КС дніпровської води не перевищує допустимий рівень, проте для рибогос-

подарського комплексу існує реальна загроза через підвищені концентрації ряду ВМ: Cr, Mn, 

Zn – 2-3 ГДК ; Cu - 3-5 ГДК . 

 У воді свердловин і колодязів виявлено найбільш значне перевищення ГДК для біль-

шості досліджених ВМ: Co, Cr - в 2-3 рази; Cd, Fe, Ni – в 3-6 разів; Mn – в 8-10 разів;  

Pb – в 2-12 разів. 

 Розроблена методика аналізу може бути використана для моніторингу стану грунту і 

водних об'єктів різного призначення, що перебувають під техногенним впливом металургійних, 

машинобудівних і гірничодобувних підприємств. 
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О.М.НАГОРНЮК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНОГО  

ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОСФЕРИ УКРАЇНИ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Ecological and safe functioning of agrosphere in Ukraine - is extremely topical urgent problem. In 

fact, in conditions of war, criminal inaction of the authorities, civil passivity of 

Ukrainian society ecological disaster in the country deepens and becomes a state that literally can be 

called irreversible. Evaluation of this condition on the indices of quality of life, social development and 

other will help to Ukrainians to choose the right way to neutralize the environmental and social disaster 

in Ukraine, form the correct security policy in the agrosphere as the main criterion of quality of life. 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого 

економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна має здійснювати на своїй 

території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і не-

живої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного 

впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармо-

нійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природ-

них ресурсів. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає правові, 

економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в ін-

тересах нинішнього і майбутніх поколінь. 

Базовою передумовою прийняття ефективних управлінських рішень у системі забезпечення 

безпеки є об’єктивне та своєчасне визначення найбільш вагомих загроз і ризиків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Це, в свою чергу потребує здійснення ґрунтовного аналізу та оцінки 

процесів, що стосуються сфери національної безпеки України. Усвідомлюючи важливість таких 

оцінок авторитетні міжнародні організації, серед яких OOН, Продовольча та сільськогосподарсь-

ка організація ООН, Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, 

Всесвітній економічний форум, Європейська Унія, Організація економічного співробітництва та 

розвитку, всесвітньо відомі університети здійснюють оцінки, результати яких урядовці країн ви-

користовують для формування державної політики, цільових орієнтирів зміцнення конкурентних 

переваг на світовому ринку та забезпечення національної безпеки. Прикладами таких оцінок є 

Індекс людського розвитку, Індекс якості життя, Глобальний індекс конкурентоспроможності, 

Глобальний індекс інновацій, Індекс свободи ведення бізнесу, Індекс процвітання країн тощо. 

Такі дослідження в країнах світу проводяться на національному, регіональному, галузевому, міс-

цевих рівнях, підтримуючи їх доцільність. На жаль, в Україні недосконала система індикаторів, 

яка б дозволила комплексно оцінювати стан національної безпеки з урахуванням екологічної 

складової, і яка до того ж ігнорується всіма інституціями державної влади. У вже створених та 

діючих методиках оцінки соціально-економічного стану держави та окремих її територій, часто 

залишається поза увагою така важлива складова, як соціальна та екологічна.  

Про актуальність оцінки стану екологічної сфери, результати якої мають стати основою 

прийняття виважених управлінських рішень, свідчить досить сумна статистика. Загалом екологі-

чно чистою в Україні вважається лише 6 % її території. В Законі України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» відмічено, що «ан-

тропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в Україні у десятки 

разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу». Використання стратегічних 

природних ресурсів на території нашої країни є аномальним і значно перевищує екологічно допу-

стимі межі. За даними міжнародного рейтингу екологічних досягнень (Environmental performance 

Index) Україна є однією із найбільш проблемних країн світу. Характеризуючи дієвість державної 

політики держав щодо збереження екосистем, Україна серед 132 країн світу у 2012 році посіла 

102 місце. Незадовільний стан природного навколишнього середовища та техногенної сфери об-

тяжений військовими діями призводить до руйнації традиційної системи життєзабезпечення з 

вкрай негативними соціально-економічними наслідками. Сума збитків щорічно сягає понад 10 

млрд. грн.  
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1
С.М. ОРЕЛ, 

1
О.В. ІВАЩЕНКО, 

2
М.С. МАЛЬОВАНИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІМОВІРНІСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО 

РИЗИКУ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ НА ЕЛЕМЕНТИ ДОВКІЛЛЯ 
1
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного 

2
Національний університет "Львівська політехніка" 

 

The features of probabilistic risk assessment of the environmental impact of pollutants on the ele-

ments of the environment compared to their impact on human health. Established that the probability 

for environmental risk assessment should take into account not only the species and interspecific vari-

ability and response of the receptor to the action of the stressor, and as a reference value toxicity, use 

of probability distributions as opposed to fixed values when assessing the impact on human health. 

Оцінка ризику впливу забруднювачів на елементи довкілля цілком подібна на оцінку ризику 

впливу забруднювачів на здоров'я людини і містить наступні етапи: 

1) ідентифікація небезпеки. Основними складовими етапу є: встановлення мети оцінки ри-

зику, розгляд діяльності, що передбачається, опис території, визначення просторових та часо-

вих зон, вибір об’єктів турботи, побудова концептуальної моделі впливу стресора на рецептор; 

2) характеристика експозиції. Найважливішими кроками при оцінці експозиції є: визначен-

ня маршрутів дії стресора, ідентифікація середовища, в якому розповсюджується стресор, кіль-

кісна характеристика стресора, визначення часу, частоти і тривалості дії стресора, ідентифіка-

ція рецептора, що піддається дії стресора; 

3) характеристика залежності "доза – відгук". Аналіз залежності "доза - відгук" передбачає 

встановлення причинної обумовленості розвитку шкідливого ефекту при дії даного стресора, 

виявлення максимальної дози, яка ще не викликає відгуку і якнайменшої дози, що вже викликає 

розвиток ефекту відгуку, а також визначення інтенсивності зростання ефекту при збільшенні 

дози. Значення максимальної дози, яка ще не викликає відгуку формує дуже важливе поняття 

«референтної дози», тобто величини, що характеризує добову дію стресора протягом всього 

життя рецептора і, імовірно, не приводить до виникнення неприйнятного ризику для здоров’я 

чутливих його груп; 

4) характеристика ризику.  

Сутність імовірнісної оцінки ризику полягає в тому, що замість певних детермінованих зна-

чень величин, що входять у рівняння з визначення ризику, використовуються імовірнісні роз-

поділи значень цих величин. 

Суттєва відмінність оцінки екологічного ризику впливу забруднювача на біоту від оцінки 

ризику впливу стресора на здоров’я людини полягає в тому, що людина представлена одним 

видом і мінливість відгуку рецептора (організму людини) на дію стресора визначається лише 

видовою мінливістю. Враховуючи для суспільства цінність життя і здоров’я навіть окремої лю-

дини, в якості референтної величини токсичності для людини прийняті консервативні фіксовані 

точкові значення референтних доз і концентрацій і нормативна література категорично не ре-

комендує враховувати мінливість цих величин. 

Для екосистеми окремі організми, будучи лише частиною харчового ланцюга, індивідуаль-

но є несуттєвими для підтримання її функціонування. Таким чином, оцінка екологічного ризику 

застосовується частіше для популяцій, ніж для індивідуальних організмів. І тільки у випадку 

рідкісних, що вимирають або довго живуть видів, захист звичайно здійснюється на рівні окре-

мих організмів, і оцінка ризику здійснюється подібно до оцінки впливу на людину. Зрозуміло, 

що чутливість популяції в цілому до дії стресора набагато менша, ніж чутливість окремого 

найбільш чутливого організму. Для збереження ж екосистеми доля не тільки окремого організ-

му, а навіть і всієї популяції може бути не суть важлива, оскільки часто роль загиблої популяції 

може з успіхом виконувати інша. Тому для імовірнісної оцінки екологічного ризику слід врахо-

вувати не тільки видову, а і міжвидову мінливість відгуку рецептора на дію стресора, і в якості 

референтної величини токсичності слід використовувати її імовірнісні розподіли. 
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1
С.М. ОРЕЛ, 

2
М.С. МАЛЬОВАНИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОЦІНКА РИЗИКУ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВІЙСЬ-

КОВИЙ ПІДРОЗДІЛ В УМОВАХ БОЙОВОГО РОЗГОРТАННЯ ТА ПІД ЧАС ЛІ-

КВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
1
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 

2
Національний університет "Львівська політехніка" 

 

The features of the risk assessment of environmental impact on a military unit in terms of combat 

deployment and during emergency response are considered. It is noted that in such circumstances to 

assess the impact of the environment on human, normal criteria like maximum permissible concentra-

tion can not be applied. Given the characteristics of the contingent of military and conditions of its 

interaction with the environment impact as a criterion proposed to use the value of MEG (Military Ex-

posure Guidelines). 

В умовах бойового розгортання або використання військового підрозділу для ліквідації 

надзвичайних ситуацій значний вплив на військовослужбовців здійснюють небезпечні складові 

навколишнього середовища і ситуація тут дещо відмінна від умов мирного часу: 

 на перше місце виходить проблема виконання бойової задачі (тут і далі будемо розуміти, 

що задача ліквідації надзвичайної ситуації прирівнюється до бойової) і хоча необхідно врахо-

вувати віддалені наслідки впливу стресорів, наприклад, розвиток канцерогенного захворюван-

ня, основною є оцінка їх короткотермінового впливу, здатного зашкодити виконанню задачі; 

 військовослужбовці в основному молоді, здорові люди, які менш чутливі до дії стресорів, 

ніж хворі люди, діти і люди похилого віку; 

 під час бойового розгортання практично відсутня можливість проводити тривалий моні-

торинг навколишнього середовища, а сама екологічна ситуація може змінюватися дуже швид-

ко, може відбуватися короткотерміновий, але інтенсивний вплив стресора на людей, хоча не 

можна виключати і безперервного, відносно тривалого впливу з меншими концентраціями. 

В цих умовах поняття гранично допустимої концентрації (максимально разової, добової і 

т.п.) як величини, що характеризує дію стресора і, імовірно, не призводить до виникнення не-

прийнятного ризику для здоров’я чутливих груп населення, втрачає своє значення для оцінки 

ризику впливу стресора на військовий підрозділ. Значення гранично допустимої концентрації 

має взагалі сенс захисної величини, неперевищення якої забезпечує збереження здоров’я люди-

ни. Якщо ж на першому плані стоїть проблема виконання бойової задачі, необхідно мати зна-

чення концентрації (дози) стресора, яка б мала сенс прогнозуючої величини, неперевищення 

якої забезпечує виконання задачі. 

Такою величиною може бути значення MEG (Military Exposure Guidelines), концентрації хі-

мічної речовини в повітрі, воді та ґрунті, яке може бути використане для оцінки ризику впливу 

хімічних речовин на військовий підрозділ в умовах бойового розгортання та під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій. Ця величина розроблена медичним персоналом армії США для сцена-

ріїв, що відповідають умовам бойового розгортання: разовий катастрофічний викид у навколи-

шнє середовище великої кількості хімічної речовини; тимчасове забруднення довкілля, що три-

ває від години до декількох днів; постійне регіональне забруднення території при тимчасовому 

перебуванні підрозділу на ній; використання забрудненої води, контакт із забрудненими ґрун-

тами тощо (Reference Document RD-230. Chemical Exposure Guidelines for Deployed Military 

Personnel - USACHPPM, 2003).  

При визначенні MEG використовувались наступні допущення: 

 військовослужбовцями є практично здорові люди віком від 18 до 55 років (чоловіки і не-

вагітні жінки), середньою вагою 70 кг; 

 споживання води під час бойового розгортання становить 5 л/добу у помірному кліматі і 

15 л/добу у засушливому та спекотному; 

 дія канцерогенів може призвести до збільшення імовірності захворювання на рак не вище 

ніж до 10
-4

. 

Очевидно, що розроблені значення MEG можуть з успіхом бути використані і на Україні 

для військовослужбовців ЗСУ та працівників МНС. 
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І.А. ОХРЕМЧУК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

СОЦІАЛЬНІ ТА СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНІ СКЛАДОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПО-

ЛІТИК ПОМ’ЯКШЕННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Integrated assessment modelling is one of the most effective and useful tools for developing 

policies aimed at reduction of greenhouse gas emissions. Currently integrated assessment models ap-

plied for global studies do not account for socio- and socio-political factors. We propose to add indica-

tors of poverty, corruption, political instability, democracy, gender equality, infrastructure, cultural 

values of citizens, non-government organisation to current integrated assessment modelling process. A 

conceptual framework based on proposed socio- and socio-political factors is presented. 

Глобальна екологічна криза ставить під загрозу життя цілого людства та вимагає корпо-

ративних дій щодо її подолання. Прийняття ефективних рішень вимагає об’єктивної оцінки да-

них, що стосуються викидів парникових газів (ПГ), поточного стану та відслідковування змін у 

навколишньому середовищі, якості життя людей. 

Широкоросповсюдженим є метод моделювання, що поєднує різні сфери життя (інтегра-

льне моделювання) і дозволяє надати таку об’єктивну оцінку в потрібний момент часу, а також 

спрогнозувати майбутні викиди ПГ та їх наслідки для навколишнього середовища. Інтегральне 

моделювання також є хорошим інструментом для формування політик пом’якшення зміни клі-

мату та адаптації до негативних наслідків зміни клімату. Проаналізувавши звіти науковців що-

до імплементації програм по збереженню лісів було побудовано концептуальну схему, що мо-

же стати доповненням до існуючих інтегральних моделей або ж стати самостійною моделлю 

для прогнозування ефективності сприйняття політики населенням (Рис.1). 

 
Рис.1а Взаємозв’язок соціальних та соціально політичних чинників та їх вплив на імп-

лементацію політик скорочення вирубування лісів 

 

Очевидно, що ці чинники безпосередньо або опосередковано впливають на скорочення 

викидів ПГ, тому повинні враховуватися при виборі оптимальної політики пом’якшення змін 

клімату. Схема не є вичерпною. 
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Л.Д. ПЛЯЦУК, Г.М. М’ЯКАЄВА (УКРАЇНА, СУМИ) 

ВПЛИВ ЗОЛОВІДВАЛА СУМСЬКОЇ ТЕЦ НА ГІДРОСФЕРУ 

Сумський державний університет 

 
This article discusses the issue of the influence of thermal power plants with open storage of 

ash waste on underground water. Were studied the basic source of the potential contamination of 

groundwater in the areas of thermal power plants and polluting elements, which filtering takes place 

from the territory of enterprises. Executed analysis of the data on concentrations of pollutants in 

groundwater HCO3, Cl, SO4, NO3, Ca, Mg, Na, K, Cd, of groundwater in the area of the Sumy CHP.  

На сьогоднішній день однією з найбільших проблем охорони довкілля для України за-

лишається забруднення гідросфери. Підприємства теплоенергетики відносяться до основних 

забруднювачів навколишнього середовища і гідросфери зокрема. Взаємодія ТЕЦ з гідросферою 

характеризується в основному споживанням води системами технічного водопостачання, в Та-

кож суттєвим джерелом забруднення гідросфери є фільтрація забруднюючих речовин з терито-

рії золошлаконакопичувачів та інфільтрація з зони аерації.  

 Золошлаковідвал Сумської ТЕЦ розташований на лівому низькому березі р. Псел. Він 

представляє собою двохсекційний відстійник ємністю 195 тис. м
3
 з розмірами секцій у плані 

150x178 м кожна, загальною площею 5,3 га, до якого надходить золошлакова суміш шляхом 

гідротранспортування та стічні води системи хімводоочищення. В шлаках та золі міститься 

значна кількість забруднюючих речовин, які під час контакту золошлакової суміші з атмосфер-

ними водами здатні вилуговуватися, переходити у розчинені форми і потрапляти до ґрунтових 

вод шляхом інфільтрації, що створює загрозу забруднення підземних та поверхневих вод. Згід-

но балансової схеми водокористування, кількість води системи гідрозоловидалення, що надхо-

дить до золовідвалу Сумської ТЕЦ, становить 223267 м
3
/рік, загальні об'єми стічних вод систе-

ми хімводоочищення та живлення котлів - 407062 м
3
/рік. Система гідрозоловидалення включає 

оборотне використання освітленої води, яка після відстоювання подається із золовідвалу до 

майданчика ТЕЦ. Об'єми оборотної системи водокористування становлять 1715398 м
3
/рік. Та-

ким чином, з урахуванням річної кількості атмосферних опадів та випаровування води із золо-

відвалу, можна очікувати приблизно 633209 м/рік безповоротно втраченої води, яка випарову-

ється або інфільтрується до першого від поверхні водоносного горизонту. 

Розташування золошлаковідвалу в безпосередній близькості від р. Псел ставить задачу 

контролю якості підземних та поверхневих вод з метою виявлення впливу фільтрації забруд-

нюючих речовин з поверхні золо відвалу. Для контролю за станом підземних вод облаштовано 

п'ять спостережних свердловин, призначених для контролю першого від поверхні водоносного 

горизонту, також проводяться відбори поверхневих проб води з секції золошлаконакопичувача, 

природної водойми під обвалуванням накопичувача, і річки Псел у створах вище і нижче за 

течією об'єктів ТЕЦ.  

З метою аналізу впливу золовідвала за результатами вимірів був побудований гідрохіміч-

ний профіль, який показав достатньо рівний склад підземних вод вище і нижче золовідвалу. 

Відмінності підземних і поверхневих вод проявляються, головним чином, в аніонному складі - 

якщо ґрунтові води характеризуються переважанням хлоридів і сульфатів, то річкова вода вирі-

зняється їх відсутністю і домінуванням гідрокарбонат-іону. Це свідчить про відсутність підзем-

ного живлення річки і, відповідно, виносу солей із підземних вод до поверхневих на даній діля-

нці, у тому числі з боку золовідвалу. Вода р. Псел в створі (нижче золовідвалу) характеризуєть-

ся гідрокарбонатним кальцієвим складом і мінералізацією близько 500 мг/дм
3
, підвищеною 

концентрацією хлоридів, сульфатів, натрію не виявлено. 

Результати досліджень підземних вод першого від поверхні четвертинно-

верхньокрейдового водоносного комплексу на ділянці золошлаконакопичувача вказують на 

наявність трансформації їх хімічного складу навколо нього за рахунок фільтрації вод із золові-

двалу. Ознаками цього є підвищений вміст у воді із спостережних свердловин хлоридів, суль-

фатів, натрію, заліза. Хоча перевищення ГДК для питних підземних вод за межами золовідвалу 

не спостерігається, збільшення концентрації забруднюючих речовин вимагає проведення захо-

дів по прогнозуванню впливу золошлаконакопичувача на підземні води. 
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В.Д. ПОГРЕБЕННИК, І.І. ПОДОЛЬЧАК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ БІЛЯ 

ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТПВ ПІСЛЯ ОБВАЛУ СМІТТЯ У ТРАВНІ 2016 р.  
Національний університет «Львівська політехніка» 

  

Львівський полігон твердих побутових відходів (ТПВ) – одне з найбільших сміттєзва-

лищ у Європі, експлуатувався вже понад 57 років, що вдвічі перевищує планові терміни. Що-

дня сюди вивозили 600–650 тонн сміття.  

У зв’язку із обвалом сміття на Львівському полігоні ТПВ 30.05.2016 р, відбулося пош-

кодження захисної дамби та витік інфільтрату у потік з подальшим потраплянням у р. Малехів-

ку (басейн р. Західний Буг). В рамках екологічного контролю проведено відбір проб поверхне-

вих вод та ґрунтів для визначення впливу наслідків надзвичайної ситуації на території впливу 

Львівського сміттєзвалища.  

Мета роботи – оцінювання перевищень ГДК у пробах ґрунту та поверхневих вод.  

За результатами лабораторних визначень у пробах ґрунту, відібраних 15.06.2016 р., 

встановлено перевищення нормативів ГДК у таких точках: 

 1. Об’єднана проба ґрунту на схід від станції очищення фільтратів: амоній (обмінний) у 

перерахунку на азот амонійний – у 2,5 рази відносно фону, хлориди – у 57 разів відносно фону, 

кадмій (рухома форма) – у 5,8 разів відносно фону, мідь (рухома форма) – у 2,4 рази щодо ГДК, 

марганець (рухома форма) – у 5,1 рази відносно фону, свинець (рухома форма) – у 3,8 рази що-

до ГДК, залізо (рухома форма) – у 16 разів відносно фону. 

2. Об’єднана проба ґрунту на схід від дамби озера з інфільтратом: амоній (обмінний) у 

перерахунку на азот амонійний – у 2,2 рази відносно фону, хлориди – у 87 разів відносно фону, 

кадмій (рухома форма) – у 6,2 рази відносно фону, марганець (рухома форма) – у 5,1 рази від-

носно фону, свинець (рухома форма) – в 1,9 рази щодо ГДК, залізо (рухома форма) в 15,3 разів 

відносно фону. 

3. Об’єднана проба ґрунту приблизно за 10 м на південний-схід від дамби озера з інфі-

льтратом: амоній(обмінний) у перерахунку на азот амонійний – у 4,1 рази відносно фону, кад-

мій (рухома форма) – у 2,1 рази відносно фону, марганець (рухома форма) – в 5,1 рази відносно 

фону, свинець (рухома форма) – у 1,3 рази щодо ГДК, залізо (рухома форма) – у 15,8 разів від-

носно фону.  

За результатами лабораторних визначень у пробах поверхневих вод, відібраних 

15.06.2016 р., встановлено перевищення нормативів ГДК у таких точках:  

1. Поверхнева вода в місці сходження обвідних каналів біля автодороги Львів – 

Рава-Руська, приблизно 1 км від підніжжя полігону ТПВ. Перевищення зафіксовано за такими 

показниками: хлориди – в 1,7 рази, азот амонійний – в 5,6 разів, ХСК – в 9,2 рази, залізо загаль-

не – в 2 рази, сухий залишок – в 1,8 рази, аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини – в 

1,3 рази, кадмій у 14,5 разів, марганець у 7,5 разів, свинець – у 2 рази. 

2. Річка Малехівка, міст біля готелю «Варшава», автодорога Львів – Рава-Руська 

(фонова проба). Перевищено вміст кадмію у 4,5 рази. 

3. Річка Малехівка, міст в с. Малехів, приблизно 100 м нижче впадіння меліорати-

вного каналу, в який потрапив інфільтрат. Перевищено вміст кадмію у 7,2 рази, марганцю у 2 

рази. З результатів проведених досліджень проб, відібраних у річці Малехівка до і після впа-

дання в канал, у який потрапив інфільтрат з полігону ТПВ, можна зробити висновок про вплив 

на водний об’єкт внаслідок вимивання та дренажу інфільтратних вод. 

Перевищення норм ГДК спостерігається за такими показниками, а саме: кадмій – у 4,5 

рази (фонова проба) та у 7,2 рази після впадання в канал; марганець у 2 рази після впадання 

каналу, решта показників не перевищують норм СаНПіН 4630-88, що є допустимим для водних 

об’єктів, які протікають у межах населеного пункту. 

Встановлено перевищення ГДК у пробах ґрунту за такими показниками: хлориди, амоній, 

мідь, азот амонійний, ХСК, залізо загальне, сухий залишок, кадмій, свинець, марганець; у про-

бах поверхневих вод за показниками: хлориди, азот амонійний, ХСК, залізо загальне, сухий 

залишок, СПАР, кадмій, свинець. 
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Р.В.ПОЛІТИЛО, С.А. КОЗІЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО СМІТ-

ТЄЗВАЛИЩА  

Національний університет «Львівська політехніка», 

 
This work is dedicated questions of assessment of the ecological state of the Lviv city landfill. 

The general characteristic of solid waste management in Ukraine and other countries was examined. 

Ecological and geographical characteristics of Lviv city landfill were conducted. The determination of 

elemental composition in samples was done at the Lviv city landfill and surrounding areas. According 

to results of the research work the assessment of the ecological state of the Lviv city landfill was done. 

На даний час сучасне суспільство постало перед новою глобальною проблемою – відхода-

ми. Це питання є актуальним, адже все, що виробляється людством для задоволення його пот-

реб рано чи пізно перетворюється у відходи. Частина цих відходів зноситься стічними водами, 

інша частина у вигляді газів, пари і пилу потрапляє в атмосферу, але більша частина залиша-

ється у вигляді твердих відходів. 

Україна належить до країн з високим рівнем урбанізації, де внаслідок зростання спожи-

вання, найактуальнішою та життєво важливою екологічною проблемою, що прямо чи опосере-

дковано стосуються кожної людини, постає проблема складування і зберігання побутових та 

промислових відходів. 

Не вирішеною та актуальною на даний час залишається проблема експлуатації полігону 

твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі, зокрема облік утворення та утилізації відхо-

дів у Львівській області. 

Більшість міських сміттєзвалищ не відповідає елементарним вимогам до їхнього влашту-

вання та експлуатації. Особливо це стосується старих сміттєзвалищ, створених у середині ХХ 

ст. до числа яких належить і Львівське міське сміттєзвалище, яке входить до переліку 100 еко-

логічно небезпечних об'єктів України. 

Метою даної роботи є оцінювання екологічного стану Львівського міського сміттєзвалища 

за результатами проведених експериментальних досліджень. 

Подано загальна характеристика твердих побутових відходів (ТПВ), їх види та особливості 

утворення. Проаналізовано сучасний стан накопичення та зберігання ТПВ в Україні.  

Встановлено, що Львівське міське сміттєзвалище є об’єктом підвищеної екологічної небе-

зпеки. За роки інтенсивної експлуатації Львівського полігону ТПВ накопичено мільйонні тони 

твердих побутових та токсичних промислових відходів, що призводить до порушення екологі-

чної рівноваги регіону. 

Встановлено середнє перевищення ГДК для заліза загального в 6,5 рази, амонію в 2,11 ра-

зи, нітритів в 15,1 рази, нітратів в 3 рази, хлоридів в 1,42 рази та сульфатів в 1,2 рази у відібра-

них пробах питної води. 

Виявлено найвищі показники коефіцієнту забруднення ґрунту такими хімічними елемен-

тами як цинк, який належить до першого класу небезпеки (дуже небезпечні), максимальне зна-

чення коефіцієнту забруднення якого становить 1,68 а також кремній, коефіцієнт забруднення 

якого становить 1,29, також в пробах присутня невелика кількість свинцю. 

Встановлено нерівномірну тенденцію від зростання до зменшення коефіцієнтів забруднен-

ня на початкових відстанях, проте вже на більших віддалях спостерігається тенденція від зме-

ншення до зростання коефіцієнтів забруднення. 
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Р.В.ПОЛІТИЛО, Р.О. НЕУСТУПОВА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СМТ. РУДНО  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Національний університет «Львівська політехніка», 

 
This work is dedicated questions of assessment of water resources in urban village Rudno of Lviv 

region. Ecological and geographical characteristics of urban village Rudno in Lviv region were con-

ducted. The analysis of water resources was executed. The determination of elemental composition in 

water samples was done at the urban village Rudno in Lviv region. According to results of the re-

search work, the assessment of the ecological state of water resources in urban village Rudno of Lviv 

region was done. 

Сьогодні в усьому світі збільшується інтерес до проблем водних ресурсів та прогнозування 

їх впливу на здоров’я населення. Проблема забезпеченості людства водою є глобальною, а для 

її вирішення необхідна кооперація і координація діяльності всіх міжнародних організацій та 

держав. 

Україна належить до регіонів, не забезпечених у достатній кількості прісною водою за іс-

нуючих антропогенних навантажень. Проблема забезпечення населення України якісною пит-

ною водою з кожним роком ускладнюється, стає більш гострою та актуальною на даний час.  

Практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення не 

відповідають вимогам стандарту на джерела водопостачання. Очисні споруди і технологія 

очищення води застаріли і не оновлюються. 

Актуальною на даний час залишається проблема забезпечення якісною питною водою у 

кожному населеному пункті України, зокрема і у смт. Рудно Львівської області. 

Метою даної роботи є оцінювання екологічного стану водних ресурсів смт. Рудно Львівсь-

кої області за результатами проведених експериментальних досліджень. 

У роботі подано еколого-географічну характеристику смт. Рудно Львівської області. Ви-

значено особливості фізико-географічних умов, наявність промисловості, значну кількість тра-

нспортних комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду та водопрові-

дно-каналізаційного господарства. 

Подано загальну характеристику водних ресурсів смт. Рудно Львівської області. У селищі 

налічується понад 7 природних джерел, ріка Зимна Вода та водоканал. Здійснено аналіз еколо-

гічного стану досліджуваних водних ресурсів та селища в цілому.  

На основі проведених експериментальних дослідів встановлено, що екологічний стан вод-

них об`єктів смт. Рудно незадовільний. Після проведення низки аналізів було визначено, що 

питна вода не відповідає усім нормативним показникам ГДК. Були визначені перевищення вмі-

сту нітратів в 1,6 рази та амонію в 1,06 рази, такі показники, як твердість, сульфати, хлориди, 

залізо загальне та сухий залишок не перевищують встановлені значення ГДК.  

Подано методику визначення основних показників хімічного складу поверхневих та підзе-

мних вод в смт. Рудно. 

Після оцінювання стану досліджуваних водних об`єктів (річка, вода з колодязя і водопро-

відна вода) можна сказати, що жоден із даних водних ресурсів не відповідає вимогам ДСанПін 

2.24-171-10 для питної води та СанПін №4630-88 для річкової води в межах населеного пункту. 

Водопровідну воду можна назвати технічною, тобто придатною для використання в технологі-

чних процесах, але непридатною для пиття. 
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В.Ю. ПРИХОДЬКО (УКРАЇНА, ОДЕСА) 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТАНУ ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Одеський державний екологічний університет 
 

The paper presents the stages of system analysis of natural-engineering geosystems, which are 

the complex of natural and technogenic components. Using the system analysis as a tool for complex 

research allows the development of the system model and present environmental management as an 

external factor. System analysis and model constructing are the basis for the optimization of natural 

resources use and environmental management. 

Найбільш оптимальним методом вивчення природно-технічних систем (ПТС) є систем-

ний аналіз. Він дозволяє досліджувати як окремі складові системи, так і систему взагалі. Сис-

темний підхід в екологічних дослідженнях є необхідною умовою їх проведення, оскільки до-

зволяє найбільш повно вивчити систему, її складові та зв’язки між ними, а також скласти мо-

дель. ПТС – це сукупність природних (у т.ч. і перетворених антропогенною діяльністю) та тех-

ногенних об’єктів на певній території. 

Системне дослідження стану ПТС починається з етапу формулювання мети та завдань 

дослідження. З огляду на це формується загальне уявлення про досліджувану систему як ціліс-

ний об’єкт дослідження та проводиться його первинна структуризація, тобто виділення його з 

навколишнього середовища (оконтурювання). На цьому (другому) етапі дослідження необхідно 

виділити зовнішній вплив на систему – це може бути вплив суміжних ПТС або геосистем ви-

щого рівня організації.  

Третій етап – вторинна структуризація об’єкту дослідження, тобто аналіз (або декомпози-

ція) системи. Оскільки мова йде про ПТС, то на першому етапі аналізу системи виділяють при-

родні та антропогенні (техногенні) компоненти, які, в свою чергу можуть також розглядатися 

як складні підсистеми. Стан ПТС описується взаємодією природних ат техногенних компонен-

тів. З огляду на мету дослідження, окремі складові ПТС досліджують як складні системи, поки 

це необхідно для досягнення мети дослідження. Компоненти таких підсистем розглядаються як 

прості системи або елементи ПТС. Аналіз ПТС може бути компонентним, територіальним, ча-

совим або у різних поєднаннях (найчастіше, компонентно-територіальний аналіз). На цьому 

етапі проводиться збір та аналіз інформації про окремі складові ПТС, тобто визначаються влас-

тивості компонентів системи. 

Четвертий етап дослідження – встановлення зв’язків між складовими системи, тобто іден-

тифікація системи. Зв’язки між компонентами ПТС можуть бути речовинними, енергетичними 

та інформаційними.  

П’ятий (заключний) етап – синтез або побудова моделі ПТС та її верифікація. Якщо ви-

значені на початку дослідження задачі не вирішені, то необхідно повернутися на попередні 

етапи системного аналізу. У випадку ПТС її зображують у вигляді концептуальної або знакової 

моделі, хоча окремі зв’язки можуть бути описані аналітичними залежностями. ПТС достатньо 

складні, отже, досить складно точно їх аналізувати.  

Комплексні екологічні дослідження стану ПТС за допомогою системного аналізу 

обов’язково мають враховувати можливості управління екологічною ситуацією, що означає 

вбудову в системну модель інформаційних зв’язків та управлінської функції у вигляді зовніш-

нього впливу на систему.  

Використання системного аналізу дає змогу дослідити компоненти системи, визначити їх 

властивості та зв’язки, на основі чого сформувати комплексне та загальне уявлення про дослі-

джувану систему, враховуючи системний ефект або принцип емерджентності, коли система 

набуває нових властивостей, не залежно від властивостей її складових. Дослідження змін, що 

можуть відбуватися у системі внаслідок зовнішнього впливу, дозволяє вирішувати завдання 

оптимізації стану та раціонального природокористування в межах певного об’єкту, що розгля-

дається як ПТС. 
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В.Ю. ПРИХОДЬКО, Т.А. САФРАНОВ, Т.П. ШАНІНА (УКРАЇНА, ОДЕСА) 

 ЕМІСІЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ВІД МІСЦЬ ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ 

Одеський державний екологічний університет 
 

Determination of greenhouse gases emission from waste disposal sites is important because of 

climate change. This paper provides an overview of computational methods for determining quantities 

of methane, carbon dioxide and other greenhouse gases emissions. For example, the Odessa region 

The calculations of the theoretical amount of greenhouse gases emission from the annual amount of 

municipal solid waste of Odessa region placed in landfills are shown. 

Відомо, що місця видалення відходів є джерелом біогазу, який утворюється внаслідок 

анаеробної деструкції органічної речовини і складається, в основному, з метану (50-60%) та 

вуглекислого газу (30-40%), які є парниковими газами (ПГ). Відповідно до Національного пові-

домлення про зміну клімату, сектор «Відходи» – єдиний, що має позитивну динаміку емісії па-

рникових газів в атмосферу, хоча внесок його у загальнонаціональний викид ПГ не перевищує  

3 %. У перспективі очікується збільшення викидів ПГ від сектору «Відходи» через неефективне 

поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні.  

Біогаз зі звалищ та полігонів ТПВ – це, з одного боку, забруднювач довкілля ПГ та 

додаткове джерело енергії для підтримки процесів горіння відходів, а з іншого – потенціальний 

енергетичний ресурс. Тому оцінка емісії біогазу та\або його компонентів від місць розміщення 

відходів є актуальною задачею. Для цього розроблені та використовуються різні методики: 1) 

Керівництво по розрахунку викидів метану від місць захоронення ТПВ Міжурядової групи 

експертів з питань змін клімату (МГЕЗК), 2) ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових 

відходів: основні положення проектування (Україна), 3) Методика визначення емісії біогазу 

діючих звалищ (Європейська Комісія), 4) Методичні вказівки із розрахунку кількісних 

характеристик викидів забруднюючих речовин в атмосферу від полігонів твердих побутових і 

промислових відходів (Росія), 5) модель утворення біогазу (Агентство з охорони довкілля 

США). Використання цих методик дозволяє зробити розрахунки емісії біогазу (та окремих його 

компонентів) за різні інтервали часу, враховуючи реальний характер утворення біогазу на 

звалищах та основні фактори, що визначають обсяги утворення – морфологічний склад та 

умови розміщення відходів. Методики 1, 3 та 5 дозволяють розрахувати емісію газів за різні 

проміжки часу. 

Для оцінки емісії ПГ від місць розміщення відходів нами взятий річний обсяг утворення 

ТПВ в Одеській області за 2013 рік – 5673300 м
3
 або 989660 т. Також при розрахунках 

врахований морфологічний склад відходів, визначений як усереднений для міст України з 

населенням від 10 до 1000 тис. чол. При розрахунках також враховані кліматичні особливості 

та умови розміщення ТПВ на звалищах. Результати розрахунків представлені в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Обсяги утворення ПГ від річного обсягу ТПВ Одеської області 

(за перший рік розміщення) 

ПГ Методика МГЕЗК Методика ЕК Методика АОД 

США 

Метан 2,22 млн. т СО2-екв. 73,2 млн. м
3
 5,49 тис. т 

вуглекислий газ - - 15 тис. т 

неметанові органічні сполуки - - 0,236 тис. т 

Наведені у табл. 1 результати свідчать про те, що невикористання біогазу призводить до 

значної емісії ПГ в атмосферу. Необхідно зазначити, що реальна величина зниження емісії ПГ 

від звалищ буде меншою, оскільки перспективними для отримання біогазу є великі звалища, а в 

Одеській області це – Дальницькі кар’єри з щорічним обсягом вивезених відходів біля 3 млн. м
3
 

на рік. Іншим напрямком зниження викидів ПГ від звалищ є виокремлення в момент 

виникнення харчових та садово-паркових відходів та подальша їх утилізація, оскільки ці 

відходи є основним джерелом вуглецю при утворенні біогазу в тілі полігону. 
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Л.Я. САВЧУК, Я.М. СЕМЧУК, М.Р. ГЕРАСИМЧУК  

 (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК )  

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ХЛОРУ ТА ЙОГО СПОЛУК НА ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ 

ДІТЕЙ  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
Pollution of atmosphere‘s air of harmful matters be large dange for children. Particulary suffer 

from regular influence of clorine and it’s combinations inhabitants of Kalush city. Clorine’s combina-

tions irritate and destroy of slimmie’s capsules of children’s respiratory system and promote improve 

penetration of different infectious agents, they are adjuvantes. Harmful airpollutiones of clorine maybe 

irrespective of other agents get into lungs, stand real antigens and call reactions of all types hypersen-

sitivity, which are cause of : bronchial asthma, autoimmunity and oncological diseases. The table of 

contents of this article is theoretical research of all mechanisms influence of clorine and it’s combina-

tions on children’s organs of breathing. 

Збереження здоров’я дітей – одна з центральних проблем сучасності, особливо у зв’язку з 

прогресуючим погіршенням навколишнього середовища, зумовленого зростаючими техноген-

ними навантаженнями різного характеру, які впливають на окремі системи організму дитини, 

так і на загальний стан її здоров’я. Головна особливість впливу шкідливих екофакторів на дітей 

полягає в тому, що на початковій стадії їх дія є прихованою - це так званий до клінічний період 

захворювання, який проявляється лише на функціональному стані тих чи інших органів, а яв-

ний патологічний процес в організмі відбувається через декілька років, а то й десятки років. 

Шкідливі екофактори атмосфери ( молекулярний хлор Cl2 і краплі соляної кислоти НCl ) 

можуть потрапити до легеневої системи дітей тільки двома шляхами: 

а) адсорбувавшись на частинках пилу, який містять велику кількість бактерій і вірусів; 

б) самостійно розчинившись в тканинних рідинах;  

В процесі еволюції в легенях сформувались два найбільш важливих компоненти: перший 

забезпечує поступання повітря і газообмін, а другий – захисні та імунологічні функції. При роз-

гляді патологій нас більше цікавить другий компонент. 

В легенях умовно можна виділити три основні механізми захисту від попадання шкідли-

вих аерозолів: механічний, не імунологічний, імунологічний. 

Механічний захист. Відомо, що людина щоденно вдихає близько 10000 літрів повітря, 

яке містить як органічні так неорганічні частинки, багато з яких є патогенні. Та не весь пил і 

аерозолі потрапляють до легеневої системи, тому що існує механічний захист - слизовий епіте-

лій. Так, адсорбований на частинках пилу хлор, попадає на слизові оболонки органів дихання, 

які містять два типи епітеліальних клітин: війчасті та секреторні. Перші - за допомогою війок, 

які рухаються хвилеподібно від легень до гортані, прагнуть видалити частинку з організму, 

спричиняючи чхання і кашель, або ж видалення аерозолю з хлором відбувається під впливом 

спрямованих процесів. які залежать від розміру частинок. 

Неімунологічний захист (псевдоалергічні реакції). При попаданні великої кількості хлору 

до легеневої системи дітей відбувається неімунологічна реакція: його молекули можуть без 

участі антитіл (Ig E) безпосередньо впливати на мастоцити, які починають синтезувати і виді-

ляти на зовні активатори запалення, що викличе в бронхах спазм і набряк, ядуху і навіть спри-

чинить смерть. 

Імунологічний захист. Всі імунологічні процеси, які протікають в тканинах пульмоорга-

нів дітей, з одного боку є корисними, а з другого – можуть перевищити поріг чутливості і стати 

причиною важких патологічних процесів : гранульоматозних уражень, алергічних реакцій та 

онокозахворювань. 

Оскільки, молекулярний хлор (Cl2) є сильним окисником і активним хімічним елементом, 

тому він може і самостійно проникнути через фізіологічні бар’єри слизових оболонок. Потра-

пивши до легень, хлор та його сполуки, маючи низьку молекулярну масу, не стають повноцін-

ними антигенами, а тільки гаптенами.  

 

 



 

Семінар 1                                                                                                                  Seminar 1 

53 

А.В. САМАРСКАЯ, Ю.В. ЗЕЛЕНЬКО (УКРАИНА, ДНЕПР) 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГРУНТОВ ГОРОДА КАМЕНСКОЕ (ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. 

академика В. Лазаряна 
 

The article considers the heavy metal soil pollution in the city of Kamianske. Kamianske is an 

industrial city characterized by the extremely aggravated ecological situation due to its 47 large indus-

trial enterprises located there. Great attention is paid to the soil monitoring system because it is the 

soils that can be the most informative indicator of environmental state. Soils as opposed to such dy-

namic systems as air and water reflect all changes that take place in ecosystem in the long run. That`s 

why it is important to carry out systematic observations of soil qualitative composition, particularly, 

heavy metal content.  
Каменское – город с высоким уровнем антропогенной нагрузки. В этом городе работают 

47 крупных предприятий: металлургической, химической, коксохимической, машиностроите-
льной промышленности, предприятия коммунального хозяйства и энергетики, наблюдается вы-
сокая концентрация транспорта. Многолетнее, интенсивное поступление к компонентам город-
ской среды больших объемов загрязнений привело к крайне неблагоприятной экологической 
ситуации, которая сейчас приобрела масштабы экологического кризиса. Не раз были предло-
жения присвоить Каменскому статус города экологического бедствия, которые так и не были 
воплощены в жизнь. Несмотря на сложную экологическую ситуацию, неправильное располо-
жение крупнейших предприятий города, система государственного экологического мониторин-
га охватывает только контроль атмосферного воздуха и водных объектов, совершенно не уде-
ляется внимание контролю состояния качества грунтов. 
Хотя, грунтовому мониторингу в этой системе принадлежит чрезвычайно важная роль. Это 
связано, прежде всего с тем, что грунты, в отличие от таких динамических систем, как вода и 
воздух, фиксируют в себе все изменения, происходящие в экосистемах в течение длительного 
периода, и благодаря этому могут служить высокоинформативным индикатором состояния 
этой системы.  

Грунт является депонированной средой для широкого спектра токсичных соединений, в 
том числе и тяжелых металлов. Имея определенную устойчивость, он до некоторой степени 
способен сопротивляться изменениям, но, если это сопротивление преодолено, грунт значите-
льно большее время остается в загрязненном состоянии и сам становится источником негатив-
ного воздействия на компоненты среды. Система мониторинга должна быть комплексной, так 
как изучение компонентов биосферы в отрыве друг от друга невозможно, поэтому важны исс-
ледования распределения поллютантов, в частности тяжелых металлов в системе „грунт − рас-
тение”, целесообразно также использование растений в качестве индикаторов состояния среды. 
Грунты городов до недавнего времени не были объектом систематических исследований в от-
личие от сельскохозяйственных и природных грунтов. Стремительный рост городов и увеличе-
ние их территории заставили многих ученых обратить внимание на грунтовые системы урбани-
зированных территорий. Несмотря на то, что до 70 − 90% поверхности грунтов покрыты асфа-
льтом и зданиями, грунты играют существенную роль в функционировании городских экосис-
тем. 

В городских условиях формируются особые типы грунтов и грунтоподобных тел, кото-
рые отличаются, иногда значительно, от грунтов загородных территорий. Рельеф городских 
ландшафтов целенаправленно меняется, что, в свою очередь, влияет на перераспределение сол-
нечной радиации и осадков. В городах грунтообразующими породами служат самые разнооб-
разные субстраты − смесь различных материалов, в том числе и мусора. 
Грунтовый покров Каменского претерпел значительные преобразования: в основном все иссле-
дуемые грунты характеризуются низким содержанием органического углерода, щелочной и 
слабощелочной реакцией, повышенной плотностью, средней степенью карбонатности.  
По абсолютному содержанию в грунтах тяжелые металлы располагаются в такой ряд: Fe> Mn> 
Zn> Pb> Cu> Ni> Cd. Максимальное содержание валовых, подвижных и доступных для расте-
ний форм тяжелых металлов определены в грунтах восточной и центральной зон города, мини-
мальные содержания − в грунтах левобережной зоны города. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1640365_1_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1589150_1_2&s1=%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%F1%EE%F1%F2%E0%E2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=74658_1_2&s1=%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE
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А.А. ПОЛІЩУК, 

2
В.О. ЮРЧЕНКО, 

3
Л.О. ЯРИШКІНА  

(УКРАЇНА, ОДЕСА, ХАРКІВ, ДНІПРО)  

ПРОБЛЕМА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ВОД 

ОКРЕМИХ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ  
1
Одеський державний екологічний університет,  

2
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

3
Дніпровський 

національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
The hygienic aspect of drinking water safety and quality can be defined by the indices of epi-

demic safety, sanitary, chemical and radiation indices, as well as the optimal content of mineral sub-

stances, i.e. a mineral composition adequate to the physiological need of a human organism. The paper 

provides assessment of the possible influence of water mineral composition on the public health for 

industrial-and-urban agglomerations in the Ukraine Regions. Long-term consumption of drinking wa-

ter with an imbalance of essential mineral components can be one of the negative impact factors for 

the on public health.  

 Збалансованість мінерального складу питних вод є чинником впливу на стан здоров’я на-

селення окремих промислово-міських агломерацій (ПМА) України. Показники фізіологічної 

повноцінності мінерального складу (ФПМС) питної води визначають адекватність її мінераль-

ного складу біологічним потребам організму (ДСанПіН 2.2.4-171-10).  

 Джерелом централізованого водопостачання Одеської ПМА є вода річки Дністер. Значення 

деяких показників ФПМС (загальна жорсткість, загальна лужність, Ca
2+

, Mg
2+

, сухий залишок) 

вихідної води з річки Дністер і водопровідної води (дані за 2010-2015 рр.), в основному, відпо-

відали нормативним вимогам, за виключенням вмісту фторидів - менше 0,2 мг/дм
3
, що набагато 

нижче за мінімальну норму - 0,7 мг/дм
3
.  

 Основним джерелом водопостачання Миколаївської ПМА є вода річки Дніпро. Значення 

тих же показників ФПМС водопровідної води також відповідали нормативним вимогам, але 

вміст фторидів був нижчим за мінімальну норму (дані за 2005-2014 рр.). 

 Джерелом централізованого водопостачання Херсонської ПМА є підземні води (ПВ) верх-

ньосарматського водоносного горизонту (ВГ). Значення загальної жорсткості коливаються від 

7,1 до 38,8 ммоль/дм
3
, а сухого залишку - від 1026,6 до 4815,5 мг/дм

3
, тобто набагато вище за 

максимальну фізіологічну норму (дані за 2014 р.). 

 Водопостачання м. Дніпро здійснюється з вод р. Дніпро. Значення жорсткості, лужності, Ca
2+

, 

Mg
2+

, сухого залишку вихідної води з річки Дніпро та з резервуару чистої води Ломівської на-

сосно-фільтраційної станції у 2011-2015 рр. відповідали нормативним вимогам, за виключен-

ням фторидів (012 – 0,21 мг/дм
3
, що набагато нижче мінімальної норми (0,7 мг/дм

3
). 

  Для водозабезпечення Харківської ПМА використовують води р. Сіверський Донець вкупі 

із Печенізьким водосховищем (74,1% загальної подачі води), канал Дніпро-Донбас з Краснопа-

влівським водосховищем (23,5%) та артезіанські ПВ (2,4%). Значення деяких показників 

ФПМС води цих джерел водопостачання не вписувались в діапазон нормативних значень за 

сухим залишком (532,6 – 902,0 мг/дм
3
↑), Сa

2+
 (78,1- 82,3 мг/дм

3
↑), фторидами (0,27- 

0,34 мг/дм
3
↓) та Mg

2+
 і лише Червонопавловське водосховище - 4,94 мг/дм

3
↓ (дані за 2006-

2010 рр.)  

 Водопостачання м. Львів здійснюється з підземних джерел (17 водозаборів), розміщених 

на відстані 20-110 км по території Львівської області. Одним з основних, є ВГ верхньокрейдя-

них відкладів.  ПВ, що подаються в централізовану систему водопостачання міста, в деяких во-

дозаборах мали загальну жорсткість 7,3 – 8,5 ммоль/дм
3
, загальну лужність 6,7 – 6,9 ммоль/дм

3
, 

сухий залишок - 515,5 – 649,4 мг/дм
3
, тобто вищий за нормативні значення. У пробах води, ві-

дібраних на насосних станціях, також зафіксоване перевищення нормативних значень цих по-

казників ФПМС; вміст фторидів у межах 0,15-0,40 мг/дм
3
, тобто нижчий за мінімальну фізіоло-

гічну норму (О.О. Мацієвська, 2015).  

 Довготривале споживання питних вод, які відзначаються дисбалансом їх мінерального 

складу, без сумніву, може бути одним із негативних чинників впливу на здоров’я населення. 
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Ю.П. СЕРЕДА, В.Л. СИДОРЕНКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЛІСАМ УКРАЇНИ 

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 

 
The role of forests in maintaining the stability of the biosphere is now recognized. Only forests 

property inherent maximal recovery environment, they are regarded as one of the important factors of 

life of society. Reducing forest the consequences of economic activity. Irrational use of forest re-

sources has led to such ecosystems as deciduous forests on the brink of extinction. State forests are 

also deteriorating from excessive use of chemical protection forest pests and diseases of forest vegeta-

tion. The reason is deforestation and forest fires. 

Роль лісів у підтриманні стабільності біосфери сьогодні є загальновизнаною. Тільки лі-

сам, серед інших природних комплексів, притаманна максимальна властивість відновлення до-

вкілля, вони розглядаються як один із вирішальних чинників забезпечення життєдіяльності су-

спільства. 

Ліси покращують якість довкілля, знижують рівень шуму, перешкоджають сильним віт-

рам і поглинають пил і гази. Ліс це “легені” планети. За допомогою процесу фотосинтезу ліси 

поглинають діоксид вуглецю СО2 з атмосфери та виробляють кисень, чим сприяють зменшен-

ню парникового ефекту. Доросле дерево за добу виділяє до 180 літрів кисню (доросла людина 

потребує 360 літрів). Площа лісів в Україні становить 15 % її території, що є невеликим показ-

ником лісистості в Європі. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не до-

сягає оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впливають на клімат, ґрунти, водні ре-

сурси, пом’якшують наслідки ерозійних процесів, а також забезпечується одержання більшої 

кількості деревини. Зменшення кількості лісів пов’язане зі змінами кліматичних умов. Проте, 

головним чином, це наслідки господарської діяльності людини. Основні чинники – вирубуван-

ня лісів для потреб землеробства, використання деревини для обігріву осель, будівництва, суд-

нобудування та розробки копалень. Скорочення їхньої площі припало на період з 1920 по 1970 

рр., коли ліси розглядались як необмежений ресурс будматеріалів і дешевого палива. Внаслідок 

цього в густонаселених районах ліси стали виснаженими. Нераціональне користування лісови-

ми ресурсами призвело до того, що такі екосистеми як широколистяні ліси опинились на межі 

зникнення. Деградують також гірські ліси на півдні та заплавні ліси в басейнах великих річок. 

Все це наслідки вирубання для будівництва міст, промислових підприємств. Багато лісів пост-

раждало при спорудженні водосховищ, прокладанні залізничних колій та шосейних доріг, або 

переведенні їх у категорію сільськогосподарських угідь. Ліси страждають не тільки від нераці-

онального використання, але й від промислового забруднення повітря. Більше 1 млн. га лісів 

гине або ушкоджується промисловими викидами і кислотними дощами. Стан лісів погіршуєть-

ся також від надмірного використання хімічних засобів захисту лісу, хвороб і шкідників лісової 

рослинності. Площа осередків шкідників і хвороб лісу перевищує 400 тис. га, майже половина з 

них потребує проведення заходів боротьби. Найбільш небезпечні шкідники лісових насаджень 

– сосновий і непарний шовкопряди, звичайний та рудий соснові пильщики, зелена дубова та 

інші листовійки. Впливає на ліси низка абіотичних, біотичних і антропогенних чинників, під 

дією яких зменшується приріст деревини, відбувається часткова або повна втрата крон, всихан-

ня окремих дерев і насаджень. Причиною знищення лісів є також лісові пожежі. Причини ви-

никнення пожеж в лісі прийнято ділити на природні та антропогенні. Найбільш поширеними 

природними причинами великих лісових пожеж зазвичай є блискавки. Висока пожежна небез-

пека в лісах зумовлюється також стрімким зростанням кількості відвідувань населенням лісо-

вих масивів. Основною причиною антропогенного чинника виникнення пожеж є необережне 

поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та недбальство. Проблема охорони 

лісів від пожеж – одна з найскладніших, особливо у східних і південних областях. Лісові поже-

жі завдають великої шкоди екосистемі країни, її наслідки негативні і для біоти, і для атмосфе-

ри, гідросфери, літосфери. 

З метою збереження лісів необхідно створення та впровадження геоінформаційної систе-

ми попередження пожеж та підтримки прийняття рішення з локалізації і ліквідації лісових по-

жеж та мінімізації їх наслідків. 

http://znaimo.com.ua/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%96
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В.Г. СІНЧЕНКО, Ю.В. КАРАВАН, М.М. ТУРАШ (УКРАЇНА, ЧЕРНІВЦІ) 

ОЦІНКА ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ РЕСУРСІВ ПРИРОДНОЇ ВОДИ НА 

ТЕРИТОРІЇ ПРИКОРДОННОЇ ЗОНИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ 

ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА БІОІНДИКАЦІЇ 

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 

академіка Л.І. Медведя МОЗ України» 
 

The thesis is devoted to the assessment of the water quality in the different water sources. At 

present there are different systems of the monitoring of water quality in water bodies of different 

types. The ecological assessment of the Ukrainian part of the Siret river basin was done. This assess-

ment included three blocks of parameters: hydrobiological, hydrochemical and hydromorphological. 

The results in each block were averaged and on this basis the general ecological assessment was made. 

Невідповідності технологічним вимогам в сільському виробництві, а часто і господарська 

діяльність, приводять до антропогенних навантажень на джерела локального водокористування 

(ДЛВ), гідроекосистеми території та до зміщення в них рівноважних станів. Стеження за таки-

ми процесами передбачає наявність території з непорушеними і сталими екологічними 

зв’язками. Поряд із заповідними, нею часто може служити і територія прикордонної зони (ПЗ). 

В ПЗ, як правило, обмежено господарську діяльність і доступ, що є умовою мінімізації зовніш-

ніх впливів на гідроекосистеми. В межах ПЗ Чернівецької області протікають ріки: Прут, Сірет 

та Сучава. Є значна кількість і малих річок. Тому гідроекосистеми ПЗ та ДЛВ в її межах є сут-

тєво важливими об’єктами, стан яких потребує особливої уваги та дослідження. 

 Проведено моніторинг показників якості і безпечності води з ДЛВ, які розташовані в 

смузі приблизно 2-4 км вздовж лінії державного кордону. Розміщення джерел відповідає різним 

ландшафтним зонам. Досліджено воду з поверхневих водоносних горизонтів. Вимірювання 

проводились стандартизованими методами. Визначено основні показники хімічного складу, 

токсичного впливу важких металів. Їх значення зумовлені наявним природним мінеральним 

складом оточуючої місцевості та можливими антропогенними впливами на водні джерела. 

Показники якості води з ДЛВ в ПЗ визначено з позиції потреб водозабезпечення персона-

лу об’єктів ПЗ згідно з їх регламентованими значеннями, які наведено в нормативних докумен-

тах (НД). По результатам досліджень проведено класифікацію вод, визначено їх гідрохімічні 

індекси. Здійснено порівняльний аналіз отриманих в результаті досліджень значень показників 

з їх максимально допустимими рівнями згідно НД. Виявлено показники, величина яких у ряді 

ДЛВ наближається до нормованого значення. За результатами досліджень для води кожного 

ДЛВ розраховано оптимальний коефіцієнт розведення, величина якого інтегрально характери-

зує якість питної води по відношенню до води «ідеального» джерела.  

При визначенні екологічного стану гідроекосистем річок ПЗ запропоновано використан-

ня комплексного підходу, а саме проведення розрахунку усередненого показника якості на ос-

нові поєднання гідрохімічних, гідроморфологічних та гідробіологічних складових. Особливу 

увагу приділено оцінці за параметрами гідробіологічного стану. Біоіндикатором вибрано угру-

повання фітоперифітону. Параметри індикації - визначення його чисельності і індексу сапроб-

ності. Вибір таких дескрипторів пов'язаний з їх чутливістю до якісних змін у водному середо-

вищі. Проведено загальну екологічну оцінку гідроекосистеми р. Сірет в межах ПЗ та вище за 

течією. Визначено середній клас якості води по компонентам гідрохімічного, гідробіологічного 

та гідроморфологічного блоків. Встановлено, що відповідно до такої оцінки згідно класифікації 

Водної рамкової директиви ЄС від 2000 року, верхня течія р. Сірет визначається «добрим» еко-

логічним станом, а частина, що знаходиться у ПЗ – «задовільним» екологічним станом.  Дослі-

дження гідроекосистем території, води ДЛВ в її межах, встановлюють, як величину показників 

якості і безпечності, так і потенціал її водних ресурсів. Їх результати визначають сферу можли-

вого застосування ресурсів та показують, що при оцінці стану водних об’єктів доцільно засто-

совувати саме комплексні підходи. Такі дослідження дозволяють здійснювати точний якісний і 

кількісний аналіз змін у гідроекосистемах. Важливим фактором в оцінці змін є використання 

біологічних показників стану водних об’єктів. Біоіндикація, порівняно з іншими методами, є 

інтегрально чутливою і вказує на зміни у гідроекосистемі на їх ранніх етапах. 
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¹О. І. СКАКАЛЬСЬКА, ²В. В. КОНІЩУК (УКРАЇНА, КРЕМЕНЕЦЬ, КИЇВ) 

РАРИТЕТНІ ГЕЛОФІТНІ ВИДИ В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 

¹Кременецький ботанічний сад, 

 
2
Інститут агроекології і природокористування НААН України 

 
Study and protection "insectivorous" plant in Ukraine is a key issue. Kremenets Botanical 

Garden is working on the introduction of the genera Drosera L., Pinguicula L. natural flora Ukraine, 

enriching their quantitative composition study bioecological features adaptive capacity, potential and 

prospects of decorative use in gardening. 

Вивчення та охорона «комахоїдних» рослин в Україні є актуальним питанням. Ці незви-

чайні види рослин, ще недостатньо вивчені, і можуть не лише скоротити чисельність популя-

цій, а зникнути у світовому масштабі (Андрієнко, 2010). У зв'язку з тим виникає необхідність 

вивчення, введення в культуру та облік популяцій рідкісних видів рослин, яким загрожує зник-

нення. Кременецький ботанічний сад проводить роботу по інтродукції представників родів 

Drosera L., Pinguicula L. природної флори України, збагаченням їх кількісного складу, вивчен-

ням біоекологічних особливостей, адаптаційних можливостей, декоративного потенціалу і пер-

спективності використання в озелененні. 

Згідно план-схеми висаджено на ділянці з відповідним субстратом, площею 3х3 м кома-

хоїдні та інші гелофітні види природної флори України (рис. 1a). За об'єктами дослідження 

проводилися фенологічні спостереження 2 рази в тиждень у період активного росту і розвитку. 

Терміни настання фенологічних фаз та їх дати фіксувалися у журналі фенологічних спостере-

жень. 

 
Рис. 1a. План-схема колекційно-експозиційної ділянки «Раритетні гелофіти» Кременецького 

ботанічного саду. 

 

У результаті досліджень встановлено, що для рослин характерний тривалий період вегета-

ції, надземна частина комахоїдних досягає свого розміру за один вегетативний період. Щовесни 

зимуюча брунька утворює нову листову розетку і відновлення вегетації спостерігалося 15.03±4 

дні, найпізніше вступила у фазу - P. alpinа L. Наші спостереження за даними видами ex situ да-

ють можливість установити спектр сезонного розвитку та амплітуду змін фенологічних показ-

ників видів.  

Література 

Андрієнко Т. Л. Комахоїдні рослини України. – К.:Альтерпрес, 2010. – 80с. 
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Е.Е. СКИБА (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

РОЗРОБКА ВОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ПО ЗМЕНШЕННЮ ЗАБРУДНЕННЯ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД В РАЙОНАХ РОЗРОБКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ 

РОДОВИЩ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
 

Significant impact on the environment in Ukraine is the oil industry. It severely affects in terms of 

ecology, which in turn has a negative impact on human health. Therefore, studying its impact should 

be paid more attention. To limit or exclude groundwater pollution at ground storage of waste oil must 

prevent leaks and filtration of waste water from tailings and tailings pond accumulating basins, which 

occupy large areas and of course the most important sources of water pollution. For this purpose, used 

mainly impervious screens to a lesser extent waterproofing coating drainage and other events. 

Профілактичні заходи призначені дія попередження забруднення підземних вод. До них 

відносяться, в першу чергу, обґрунтований вибір земельних угідь під будівництво шламовідва-

лів, хвостосховищ, акумулюючих басейнів. Розміщати їх потрібно на ділянках, де підземні води 

захищені від інфільтрації водоупорними відкладами. При цьому треба мати на увазі, що річні 

долини, які складені водопроникними алювіальними або сильнотріщиноватими породами, як 

правило, непридатні для розміщення таких об’єктів - потенціальних джерел забруднення. Пок-

ривні супіщано-суглинисті відклади, які перекривають ці породи, також не перешкоджують 

фільтрації забрудників у водоносні горизонти досвід показує, що надії на використання цих 

порід в якості природного захисного екрану, як правило, не оправдується. 

В останнє десятиріччя широко використовують комбіновані протифільтраційні екрани, які 

можна розділити на 2 групи і, які відрізняються різними комбінаціями основних елементів. 

1. В грунтово-плівкових екранах синтетична плівка укладається між двома шарами слабоп-

роникних глинистих ґрунтів з додатками цементу, смоли, бітумів, які посилюють протифільт-

раційні властивості ґрунтів, які одночасно викочують і захисну функцію по відношенню до 

плівки. Найбільш розповсюджені грунтово-цементні суміші. Товщина шарів із грунтово-

цементної суміші (глина - 80, цемент - 10, вода – 10%) складала всього 13 см, але в усіх витоках 

була забезпечена висока герметичність облицювання. 

2. В грунтово-плівкових екранах з дренажем забруднені води, які профільтрувалися через 

шар слабопроникного ґрунту, послідовно перехоплюються дренажними улаштуваннями, побу-

дованими по принципу систематичного дренажу. Екран складається (знизу вверх) із шару піс-

ку, плівки, ще одного шару піску і шару глини. В піщаних шарах вище і нижче плівкового пок-

риття укладається система горизонтальних дренажних труб, які забезпечують збір забруднених 

вод.  

По результатах науково-дослідних робіт, проведених в Українському інституті ґрунтознав-

ства запропоновані два нових типи екранів: 1) колоїдно-хімічний, кольматаційний, створений 

при допомозі внутрішньосолевого прошарка або ґрунтових паст і 2/3 кальцієвими прошарками 

(крейдяними, гіпсовими, вапняковими) і хлористо-кальцієвими. В екранах колоїдно-хімічного 

типу глиниста суспензія проникає в солевий шар і закупорює пори ґрунту. 

Широке розповсюдження в різних галузях одержали плівкові екрани. Область застосування 

плівкових екранів обмежуються стійкістю плівки з часом і, як правило, не перевищують 15-20 

років. Поліетиленові плівкові екрани влаштовують в шламосховищах в слідуючих випадках: 

1. При відсутності в районі будівництва глинистих ґрунтів, придатних для влаштування ек-

рану. 

2. При утруднені з укладкою глинистого ґрунту в екран, обумовлених кліматичними, топо-

графічними і виробничими умовами. 

3. При стійкості плівки до ареального впливу стічних рідин на протязі заданого терміну 

служби сховища. 

4. При напорі води на одношаровому екрані або на нижнім шарі двошарового екрану, який 

не перевищує 10 м. 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF DEVELOPING AND IMPLEMENTING OF 

HIGHLY EFFICIENT TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE PRODUCTION OF 

NITROGEN FERTILIZERS USING TOWER PROCESS 

Sumy State University 
 

IFA Experts estimate that by 2018 the consumption of nitrogen fertilizers will reach 215 million 

tons of nutrients and in future it will increase in about 2,5-3% a year. In the world practice, the most 

common method of producing commercial fraction of nitrogen fertilizer in the chemical industry is 

prilling in towers. This method is based on the forced disintegration of the melt jets of mineral fertiliz-

er into droplets outflowing from the dispersive device into the prilling tower volume where there takes 

place the process of spherical drops cooling in free fall, and their crystallization in the counter flow of 

cooling air. 

Mineral fertilizer losses during prilling process is 1,6-5,0%. One of the most important loss compo-

nents of fertilizer is dust emissions of the product into the atmosphere with the cooling air.  

For example, in the device for producing ammonia nitrate AS-60 dust content in the exhaust air 

is 200-250 mg / Nm
3
. So its annual product losses are 1500 tons. A content of fraction with the size 

smaller than 1 mm in the final product is 1-1,5%. In addition to the economic aspect associated with 

the product loss, this problem has an environmental one which is the pollution of air, surface and 

ground water; nitrites and nitrates accumulation in plants and reservoirs, which all results in a load on 

the ecosystem. 

One of the reasons of dust formation from this product is clogging of priller holes that leads to 

the formation of large and fine grains, their buildup on the working surfaces of the tower, reducing the 

resulting product monodispersity; all that disturbs cooling modes, and can reduce granules hardness up 

to 3 times. 

Based on this, there was developed high-performance equipment, which allows obtaining mon-

odispersed granules of a narrow fractional composition. Thus there were designed the following math-

ematical models: 1) a model of melt and solid particles movement in a priller and in a filter; 2) a re-

fined model, which describes melt movement in a priller volume 3) a model describing the process of 

liquid phase dispersing. One considered peculiarities of liquid jet outflow from the hole with a thin 

wall and its disintegrartion into drops depending on the overlay of forced perturbations on its surface. 

Theoretical research results were tested on the test setup and implemented in industrial equipment. 

In order to obtain a product with additives or complex fertilizers there was developed highly efficient 

filtration equipment which allows to grind the additive particles to the size smaller than filter elements 

cell sizes, a filter element clogging almost never takes place and it operates continuously. 

There are installed dampers in the priller which reduce turbulence, stabilize uniformity of the melt jets, 

even at high outflow velocity, and improve granules monodispersity. Optimization of the method of 

forced perturbations imposition on the jet and adaptive management of their parameters, depending on 

the melt flow rate (priller performance) allowed product monodispersity increasing. 

The designed priller and filter equipment provide obtaining of the following size range prod-

uct (ammonia nitrate in the tower AS-60): weight content of prills smaller than 1,0 mm - 0,02 - 0,2%, 

weight content of prills 2,0 - 4,0 mm - 96% min, weight content of prills 2,0 - 2,5 mm - 88% min, 

weight content of prills 2,0 - 3,0 mm - 90,1 - 99,0%. In the result of the conducted research one man-

aged to reduce dust content in the exhaust coolant in 6 times, up to 36 mg / Nm
3
 (dust content in the 

air was measured before cleanup system), which enables to significantly reduce total loss of the prod-

uct, to improve ecological situation in the enterprise area and to increase the production standards. 

 In Europe according to established statutory emission limit values ammonium nitrate dust 

emissions into the air are maximum 50 mg / Nm
3
. 
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Н.В.СТРАТІЧУК (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

ЗЕЛЕНИЙ ОФІС ЯК ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Херсонський державний аграрний університет 
 

Considered the possibility and feasibility of introduction of "green office" in the units of the 

educational institution. Was made an assessment of the ecological and economical benefits, paid 

attention to the main aspects of the concept of "green office". 

Сталий розвиток визнано ООН як основний напрям розвитку людської цивілізації на ХХІ сто-

ліття. Однією з складових сталого розвитку є екологічна компонента, суть якої це збереження 

та поліпшення природного середовища. 

Для реалізації стратегії розвитку суспільства в гармонії з навколишнім середовищем осо-

бливі зусилля необхідно сконцентрувати на формуванні громадянської екологічної свідомості 

та відповідальності.  

Реальним кроком в цьому напрямку може послужити організація «зелених офісів» в під-

розділах навчальних закладів різного рівня акредитації. "Зелений офіс" - комплексна екологічна 

програма, мета якої знизити навантаження на навколишнє середовище, дбайливо ставитися до 

природних ресурсів і підвищити поінформованість співробітників та студентів про екологічно 

раціональне споживання.  

Організація «зеленого офісу» або «Екоофіс» в навчальному закладі не повинна сприйма-

тися як просте озеленення аудиторного фонду, лабораторій, кабінетів та інших робочих примі-

щень. Це ціла філософія, яка повинна передбачати розумну організацію і управління господар-

ською, науковою та освітньою діяльністю в навчальному закладі або окремих його підрозділах, 

спрямовану на максимальне зниження негативного впливу на навколишнє середовище за допо-

могою раціонального використання та економії як матеріальних, так і фінансових ресурсів.  

Навчальний заклад одне з найкращих місць де можна вирощувати культуру екологічнос-

ті, впроваджуючи систему «зеленого офісу». На сьогодні, поки що саме фінансова сторона ідеї 

«зеленого офісу», а не відповідальна соціальна позиція, привертає особливу увагу. Завдяки реа-

льній економічній вигоді, що дозволяє заощадити суттєві матеріальні та фінансові кошти, еко-

логічну концепцію «зеленого офісу» щорічно реалізують все нові і нові організації та установи. 

Реалізація концепції «зеленого офісу» вимагає системного і комплексного підходів. Особлива 

роль повинна бути відведена екологічно виваженій внутрішній політиці навчального закладу. 

Особливий ракурс приймає можливість через майбутніх фахівців, вихованих і навчених на 

принципах «зеленого офісу», забезпечити подальше транслювання «зелених ідей» як у вироб-

ництво, так і в своє особисте життя. 

Щоб внести в функціонування окремих підрозділів навчального закладу екологічну раціональ-

ність і доцільність, в першу чергу, слід звернути увагу на наступні важливі аспекти: 

• економія електроенергії через впровадження енергозберігаючих технологій; 

• економія тепла; 

• економія води; 

• раціональний вибір і використання паперу. 

• відмова від застосування пластикового посуду та інших одноразових товарів; 

• закупівля матеріалів та товарів, що мають екологічне маркування; 

• використання безпечних засобів побутової хімії; 

• орієнтація на екологічний рейтинг виробників електроніки при виборі оргтехніки та інших 

електроприладів; 

• введення роздільного збору відходів. 

Однією з Цілей сталого розвитку, що прийшли на зміну Цілям розвитку тисячоліття, а 

саме, Ціллю 12 є «Забезпечити сталі практики споживання та виробництва», згідно якої до 2030 

року має бути досягнуте стале управління та ефективне використання природних ресурсів. От-

же, поширення впровадження принципів зеленого офісу повинно стати масовим. 
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The number of contaminated sites associated with current military actions in the Eastern 

Ukraine (AMS) is growing and pose risks to the environment and human health.That calls for 

developing proper remediation technologies in order to revitalize those sites for agricultural and/or 

urban purposes. One of the approaches can be proposed is phytotechnologies with perennial grasses 

(energy crops). That technology with Miscanthus x giganteus applied directly at the contaminated area 

(in situ) helps to decrease costs for revitalization. Long term study of evaluation of planting 

Miscanthusxgiganteus for restoring of abandoned military site has been conducting since 2013. One of 

the study objective to identify sensitive and cost-effective ecological indicators useful for monitoring 

of this phytotechnology success. Ecological indicators used: nematode numbers and community 

structure. Specifically we investigate nematode population dynamics at a number of various stages of 

remediation and restoration. In our laboratory study we have compared taxonomic diversity of 

nenematodes using real soil from four sites in Kamenetz- Podilsky county: agricultural site; natural 

grassland; natural park and urban park that is located on former military storage.The last site was 

contaminated by heavy metals, in particular Fr, Cr, Mn, Zn, Sr, Pb, Ni with total concentration, мg/кg 

correspondingly. Results indicate that soil nematodes isolated from soil contaminated by as taken from 

abandoned military sites were assigned to five trophies groups belonging to 19 Genera. Nematodes in 

this soil characterized by: low taxonomic richness and species diversity; a shift of community 

structure; dominance of certain nematode taxa in topic groups compositions; maturity index decrease. 

A total 19 nematode genera were recorded in this study. This is a low taxonomic diversity in 

comparison with natural grasslands where the number of genera may reach up to 45. The total 

nematode abundance was 1305 individuals/100 dry soil.This is 52% lower than the mean value in 

natural landscapes (2.5000) i/100 dry soil). No significant difference was found in nematode 

community composition in all five experience. The identified taxa represent five ecological groups 

Bacterivores > Plant- Parasitic+ FacultaiaveParasitic >Fungevores> Omnivore- Predators. The least 

trophic group was Omnivore- predators that was represented by оnly one genera Mononchus. The 

nematode assemblage in contaminated by heavy metals soil is characterized by low taxonomic 

diversity: index H ‘(1.99-2.14), relatively high level of domination C (0-38-0.49), low evenness ( 0.46-

0.74) and low maturity index (1,92-1-98)  

Thus, nematode community structure analysis offered the high sensitivity coupled with low cost 

and readily available. 

The researches are continuing and profound study will be extended from biological indicators to 

nematodes as to chemical and physical indicators of soil quality and its ineraction. 
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ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ М. НОВОВОЛИНСЬК 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
The analyses of water resources of Novovolynsk are conducted. The main ecological problems 

of the « Novovolynskvodocanal» corporation are discussed. 

Водопостачання м. Нововолинська здійснюється з Північного та Південного водозаборів 

комунального підприємства «Нововолинськводоканал». В рік видобувається близько 5 млн м
3 

питної води. В експлуатації знаходяться 21 артезіанська свердловини. 

Стан здоров’я населення є основним критерієм оцінки якості об’єктів довкілля, серед 

яких важливе значення належить питній воді. Найбільш актуальними проблемами у системі 

водопостачання міста є значні обсяги недообліку і втрат води, велика аварійність мереж, високе 

споживання електроенергії та погіршення якості води у водопровідній мережі (вторинне забру-

днення). Технологія водопідготовки у місті передбачає обробку видобутої води хлоруванням 

(інших методів очищення води перед подачею у водопровідну мережу не проводиться). Якість 

питної води повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 та ГОСТ 2874-82 «Вода питна». Кіль-

кість залишкового хлору згідно вимог органів санітарно-епідеміологічної служби збільшено до 

0,7-1,2 мг/л і становить у воді Північного та Південного водозаборів 0,76 мг/л та 1,05 мг/л від-

повідно. Відхилення від стандартів спостерігається тільки за вмістом загального заліза (замість 

0,3 мг/л – 0,36 мг/л на виході у мережу Південного водозабору). На виході у мережу Північного 

водозабору вміст загального заліза становить 0,19 мг/л. 

Система водовідведення складається з самопливних колекторів, насосних станцій та на-

пірних трубопроводів і каналізаційних очисних споруд (КОС). Загальний обсяг стічних кому-

нальних, промислових, шахтних вод, які скидаються після очищення в річку Західний Буг ста-

новить за 2015 рік 3406,5 тис. м
3
. Проблемним залишається технічний стан каналізаційних ме-

реж міста. Значна частина мереж замортизована, технологічне устаткування на об’єктах каналі-

заційного господарства вичерпало свій розрахунковий ресурс, що загрожує виникненню ава-

рійних ситуацій і створює умови для забруднення навколишнього середовища. Аналіз якості 

очищення стоків за 2015 рік показує, що для каналізаційних очисних споруд є характерною ни-

зька якість очищення (в розрахунковому створі річки концентрація БСК20 становить 12,8 мг/л 

при нормі 3,0 мг/л), що зумовлене використанням недосконалої аераційної системи аеротенків. 
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The work is devoted to the actual problem “influence of technogenous contamination on the 

formation of ecotoxical situation for a biote and ecological danger of technical constructions”. It is 

shown, with an application of unificated estimate, efficiency of the developed protecting composition 

on the secondary raw materials, with utilization waste, by decreasing of ecotoxical situation and in-

creasing of level ecological safety technosphere. 

Результати досліджень після обробки методами математичної статистики, з викорис-

танням стандартної похибки S, яка становить при n=6, t=2.75 й довірчої ймовірності 0.95: 

S=+5…10%, представлені в таблиці. 

Таблиця 

Уніфікована інтегральна бальна оцінка техногенного впливу [1-5] 

За-

хис
т 

1. Техногенне за-

бруднення води 
2. Рослинність 3. Здоров‘я людини 4. Тривкість КМ 5. Витривалість КМ 
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лл 

К

В 
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КР 
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л 
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N

H
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л 

КМЦ

В 
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- 
2.5
…4 

6 
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3.5
… 5 

7…9 

не-

без-
печ-

но 

10-4… 
10-3 

4…
5 

се-
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ній 

10-4…1 
6…
7 

пони-

жено 

тривкі 

3…
4 

5…
6 

напру-
жений 

+ 
1… 

2.5 
5 

помір-

но 
за-

бруд-

нена 

1.5
… 

3.5 

4…6 

до-
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ти-
мий 

<10-4 
1…

3 

ма-

лий 

10-2… 

10-4 

4…

5 
тривкі 

1.5

…3 

3…

4 
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рно 
до-

пуст-

имий 

ІЗВ – індекс забруднення води. КМ – конструкційний матеріал. МЦВ – малоциклова витривалість. 

 

Як видно (табл.), захист із використанням синергічних захисних композицій (СЗК), на 

вторинній сировині, з утилізацією регіональних відходів, забезпечує (за уніфікованою інтегра-

льною бальною оцінкою) зниження: техногенного забруднення води на 1 балл (із забрудненої 

вода стає помірно забрудненою); рослинності (з небезпечного стану в допустимий); здоров‘я 

людини (з малим ризиком); тривкості КМ (з понижено тривких – в тривкі); витривалості (з на-

пруженого стану – в помірно допустимий). 

Таким чином, зниження екологічної небезпеки техногенного забруднення водойм за-

безпечує покращення екологічної ситуації і збільшує рівень експлуатаційної надійності техніч-

них споруд. 
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О.Г. ЧАЙКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ВІДХОДІВ  

РЕГЕНЕРАЦІЇ МОТОРНИХ ОЛИВ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Recently in the world biological method of cleaning oil pollution, based on the use of 

microorganisms destructors of oil and petroleum products is going to be priority. Referring to the 

number and scale of pollution, he is the most expensive, because he is not requires significant capital 

and operating expenses, reagents, waste sorbents or filter material. Effective cleaning method allows 

to achieve a high degree of purification and is not harmful, because it does not lead to the formation of 

secondary waste, as in sorption method. 

В процесі регенерації відпрацьованих олив, використовуючи адсорбційний метод, засто-

совують природні сорбенти, внаслідок цього  утворюються побічні відходи, такі як відпрацьо-

ваний сорбент. Враховуючи, те що у відпрацьованої глини, яка поглинула смоли та асфальтени, 

збільшується пластичність, її використовують як сировину для приготування керамзиту. Отри-

муємо продукт з більшою механічною міцністю. Внаслідок цього підвищується кристалізація 

сирової маси в процесі обпалу. Застосування використаної глини у виробництві керамзиту за-

безпечить економію трудових та матеріальних затрат на будівництві, а також зменшить собіва-

ртість всієї основної продукції . 

Відпрацьовану глину контактної очистки олив і штучні органічно-мінеральні композиції 

рекомендується вводити в склад шихт у вигляді суспензій в кількості 1,2…2,5 % в перерахунку 

на суху масу. Часто заводи керамзитового гравію працюють на суглинистій сировині, що воло-

діє слабою здатністю набухати (коефіцієнт набухання 1,8…2) в короткому інтервалі температур 

1160 - 1180 
0
С, що утруднює процес обпалення та отримання керамзиту, який відповідає вимо-

гам стандарту.  

Відпрацьовані сорбенти процесу Meinken  знайшли застосування головним чином для 

цементної промисловості. Використовують його  в печах, які працюють на твердому паливі.  

Існують методи  регенерації відпрацьованих сорбентів, які  базуються на екстракції різними 

розчинниками або промивання їх розчинами кислот. Модернізація передбачає переведення  со-

рбенту у водну суспензію з подальшою гомогенізацією, екстракцію органічним розчинником в 

автоклаві, окиснення після видалення розчинника з ціллю доведення остаточного вмісту кислот 

до необхідного значення . 

Біологічні методи знешкодження промислових і твердих побутових відходів дедалі ши-

рше застосовуються в нашій країні й особливо за кордоном. Ці методи ґрунтуються на здатнос-

ті різних штамів мікроорганізмів у процесі життєдіяльності розкладати чи засвоювати у своїй 

біомасі багато органічних забруднювачів.  

Біологічне очищення базується на здатності мікроорганізмів розкладати різні сполуки, які 

забруднюють навколишнє середовище, використовуючи їх для живлення в процесі своєї жит-

тєдіяльності. Розклад відбувається завдяки дії ферментів, які продукуються мікроорганізмами, 

під дією цієї ж групи сполук. Біологічні методи можна умовно поділити на мікробіодеградацію 

забруднювачів, біопоглинання і перерозподіл токсикантів. 

Мікробіодеградація — це деструкція органічних речовин певними культурами мікроф-

лори, внесеними у ґрунт або воду. Процес біорозкладання відбувається з помітною швидкістю 

за оптимальних температури й вологості. Хоч процес іде вкрай повільно, його ефективність 

висока. 

Біопоглинання — це здатність деяких рослин і найпростіших організмів прискорювати 

біодеградацію органічних речовин чи акумулювати забруднення в клітинах. 

Наведене обумовлює актуальність пошуку нових активних штамів − деструкторів вугле-

воднів, для регенерації відпрацьованих сорбентів від нафтопродуктів. Створення нових еколо-

гічно безпечних технологій для захисту довкілля від забруднення відходами нафтовидобувної 

промисловості. 
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А.В. ЧУГАЙ (УКРАЇНА, ОДЕСА) 

ЗАБРУДНЕНІСТЬ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Одеський державний екологічний університет 

 
The main sources of air pollution in the Poltava region in the paper are considered. The air 

pollution indexes for specific pollutants are calculated The levels of air pollution is identified. The 

influence of substances which have the effect of summation is estimated. 

Рівень забруднення повітряного басейну Полтавської області обумовлений викидами від 

стаціонарних та пересувних джерел. При цьому слід зазначити, що співвідношення між джере-

лами забрудненням в різних містах коливається. Серед стаціонарних джерел головними забру-

днювачами атмосферного повітря є мм. Кременчук та Комсомольськ. На м. Кременчук припа-

дає 29,5 % від усіх викидів ЗР. Значно менше викидів в обласному центрі. Окремі підприємства 

вказаних міст входять до переліку об’єктів, які є головними забруднювачами атмосферного по-

вітря України: АТ «Укртатнафта», ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ 

«Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленер-

го».    

Половина усіх викидів ЗР в атмосферне повітря області надходить від автотранспорту 

(49,6 % усіх зареєстрованих обласних викидів). В обласному центрі (м. Полтава) цей показник 

сягає 87,0 %. 

В роботі проаналізовано забрудненість атмосферного повітря окремих міст Полтавської 

області (Полтава, Кременчук, Комсомольськ) на основі даних моніторингових спостережень за 

2010 – 2014 рр.  

Розраховані одиничні ІЗА для окремих ЗР по містах Полтавської області. Для аналізу по 

м. Полтава використана інформація про вміст 9 ЗР, по  м. Кременчук – 10 ЗР, по                        

м. Комсомольськ – 9 ЗР. Максимальні значення ІЗА з перевищенням нормативів якості атмос-

ферного повітря відзначались для таких речовин, як пил та формальдегід. При цьому ІЗА фор-

мальдегідом приймав значення від 1 до 3,58. Мінімальні значення ІЗА відзначались для таких 

речовин, як діоксид сірки, сажа, бенз(а)пірен.  

Для інтегральної оцінки рівня забруднення атмосфери за допомогою КІЗА були викорис-

тані значення одиничних індексів ІЗА тих п'яти ЗР, для яких ці значення є максимальними. Мі-

німальні значення КІЗА за весь період дослідження відзначені у  м. Комсомольськ. У 2010 – 

2011 рр. найбільші значення КІЗА відзначались у м. Полтава, з 2012 по 2014 рр. – у м. Кремен-

чук за рахунок збільшення вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі.  

Виходячи з розрахованих значень КІЗА можна класифікувати рівень забруднення атмос-

фери. Так, рівень забруднення атмосфери у мм. Полтава та Кременчук відповідають у всі роки 

категорії «слабко забруднена» атмосфера, у м. Комсомольськ – категоріям «чиста» та «слабко 

забруднена» атмосфера. 

З метою врахування дії речовин, які володіють ефектом сумації, в роботі для оцінки дода-

тково використана методика розрахунку ПЗ та порівняння його значень з показником ГДЗ. За 

наявними даними визначено у м. Полтава дві групи сумації, у м. Кременчук чотири групи, у м. 

Комсомольськ три групи. 

Аналіз показав, що перевищення показника ГДЗ відзначаються: 

1) у м. Полтава у більшості випадків для обох груп сумації (за рахунок підвищених конце-

нтрацій діоксиду азоту та формальдегіду); 

2) у м. Кременчук для груп сумації «аміак і формальдегід», «діоксид сірки, оксид вуглецю, 

діоксид азоту і фенол» (за рахунок підвищених концентрацій формальдегіду, а також діоксиду 

азоту та оксиду вуглецю);  

3) у м. Комсомольськ для групи сумації «діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту і фе-

нол».  

Так, аналіз показав, що максимальні рівні забруднення атмосферного повітря Полтавської 

області відзначаються у мм. Полтава та Кременчук. Слід зазначити, що у м. Полтава головний 

внесок у забруднення вносять пересувні джерела забруднення, у м. Кременчук – стаціонарні. 
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Т.Ф. ЯКОВИШИНА, Ю.С. УВАРОВА (УКРАЇНА, ДНІПРО) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ЗАБРУДНЕННЯ Ni ҐРУНТІВ  

УРБОЕКОСИСТЕМИ м. ДНІПРО 

ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” 
 

The ecological risk of the soil contamination of Dnipro by the nickel has been determined as a 

value of the probabilistic nature, which is represented by the integral of the Weibull distribution func-

tion. The most contaminated areas have been selected in the administrative borders of the city. The 

characterization of the nickel spatial distribution in soils of the urban ecosystem has been conducted 

with using of the mathematical statistics indices. 

Надлишкові кількості Ni в навколишнє середовище в межах урбоекосистеми надходять 

внаслідок роботи підприємств електроенергетики – при спалюванні вугілля і мазуту на ТЕС, 

чорної та кольорової металургії, машинобудівної та металооброблювальної промисловостей – 

при термічній обробці металів, заточуванні інструменту, виробництві акумуляторів, тощо. Слід 

зазначити, що мегаполіс Дніпро є провідним металургійним центром України, тому отримання 

достовірної інформації відносно ризику забруднення ґрунтів Ni є важливим ланцюгом в науко-

во обґрунтованій стратегії екологічного менеджменту урбоекосистем, адже це, в свою чергу, 

надасть можливість, по-перше, знизити техногенне навантаження на ґрунтовий покрив; а, по-

друге, забезпечить стійкий розвиток за умов збалансованого природокористування та збере-

ження природно-ресурсного потенціалу. 

Мета роботи полягала у встановленні екологічного ризику забруднення Ni ґрунтів урбое-

косистеми м. Дніпро з виділенням найбільш проблемних адміністративних районів. 

В рамках програми екологічного моніторингу на території м. Дніпро було виділено 65 

ключових ділянок відбору проб з наступним розподіленням: лівобережжя – 21, правобережжя – 

44; за районами – Амур-Нижньодніпровський – 13, Індустріальний – 5, Новокодацький – 12, 

Самарський – 8, Соборний – 8, Центральний – 3, Чечелівський – 9, Шевченківський – 7; за ха-

рактером функціонального призначення – промислова зона – 9, висотна забудова – 13, приват-

ний сектор – 26, зелена (рекреаційна) зона – 17. У відібраних зразках визначали валовий вміст 

Ni атомно-абсорбційним методом після кислотної обробки ґрунту. Екологічний ризик внаслі-

док забруднення ґрунту Ni розраховували, як величину, що має ймовірнісний характер та пред-

ставлена інтегралом із функції розподілення концентрацій досліджуваного токсиканту на осно-

ві функції розподілення Вейбула. 

Визначення екологічного ризику передусім передбачало встановлення урбанізованого ге-

охімічного фону для Ni, як середньозваженого значення по виборці. Слід зазначити, що в зона-

льному ґрунті – чорноземі звичайному малогумусному важкосуглинковому на лесі вміст Ni 

становить 11,5 мг/кг. Проте при створенні та функціонуванні урбоекосистем відбуваються про-

цеси деконцентрації внаслідок руйнівної сили будівельної діяльності  при перемішуванні або 

засипанні верхнього родючого шару ґрунту, що передбачає створення фундаментів будівель та 

споруд, прокладання комунікацій, будівництво доріг і, навпаки, концентрація шляхом аероген-

ного забруднення ґрунтового покриву через осадження на його поверхні шкідливих речовин. 

Як показали проведені дослідження в цілому по м. Дніпро переважають процеси деконцентра-

ції так середній вміст Ni становив 10,93 мг/кг, при медіані – 11,19 мг/кг за умов розмаху між 

максимальним і мінімальним значенням в 23,58 мг/кг. Завдяки наявності різноспрямованих 

процесів антропогенного впливу на ґрунт на території урбоекосистеми м. Дніпро виділялись 

два адміністративних райони (Чечелівський – 2,26·10
-6

 та Шевченківський – 2,67·10
-8

) з прийня-

тним екологічним ризиком, на решті території спостерігалась його відсутність, при чому най-

більш безпечнішою слід визнати лівобережну частину міста порівняно до правобережної, де 

взяв свій початок розвиток індустрії це наприкінці ХІХ століття, отже знаходиться більша час-

тка промислових гігантів міста. В цілому значення екологічного ризику по місту становило 

2,04·10
-12

, що не викликає сильного занепокоєння за умов систематичних моніторингових дос-

ліджень стосовно контролю ситуації та своєчасного прийняття зважених управлінських рішень 

щодо своєчасного впровадження заходів по зниженню токсичності для  рослин шляхом віднов-

лення екологічних функцій ґрунтів м. Дніпро методами детоксикації.  
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І.В. ЯРМОШ, Ю.О. ОЛЬХОВИК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗ-

ПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ ВНАСЛІДОК МІГРУВАННЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ГРУН-

ТИ ЗОНИ АЕРАЦІЇ ТА ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ З ПРИПОВЕРХНЕВИХ 

СХОВИЩ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України, 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління  

Мінприроди України 
 

For forecast of ecological emergencies related to radioactive waste disposal facilities, it is rea-

sonable to use mathematical modelling methods. The conceptual approach to preliminary assessment 

of radionuclide permissible activity in radioactive waste to be placed in near-surface disposal facility 

is described. The model was applied to Lot 3 disposal facility of Vector Complex (Chernobyl exclu-

sion zone, Ukraine) assuming that radioactive waste consist only from 
90

Sr.  

Використання в Україні ядерних енергетичних установок супроводжується утворенням 

радіоактивних відходів (РАВ), захоронення яких здійснюється у спеціальних сховищах з ура-

хуванням необхідності забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, тобто захисту 

людей та навколишнього середовища на всіх етапах життєвого циклу сховища, у тому числі 

після його закриття. Прикладом таких сховищ є спеціально обладнане приповерхневе сховище 

для захоронення твердих РАВ (так званий Лот 3), розташоване на майданчику комплексу виро-

бництв «Вектор» в Чорнобильській зоні відчуження.  

Екологічна небезпека сховищ для захоронення РАВ та прилеглих до них територій обу-

мовлена, зокрема, ризиком перевищення встановлених Нормами радіаційної безпеки України 

(НРБУ-97) допустимих концентрацій радіонуклідів, в тому числі 
90

Sr, у питній воді у випадку 

мігрування радіонуклідів зі сховища в ґрунти зони аерації та водоносного горизонту. 

Прогнозування виникнення небезпечних ситуацій внаслідок мігрування радіонуклідів у 

ґрунти зони аерації та водоносного горизонту з приповерхневих сховищ захоронення РАВ є 

необхідною передумовою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення довгострокової 

екологічної безпеки таких сховищ.  

Метою роботи було розроблення концептуального підходу до такого прогнозування.  

Сутність запропонованого підходу полягає у застосуванні методу математичного моде-

лювання процесів мігрування радіонуклідів з приповерхневого сховища крізь ґрунти зони ае-

рації та водоносного горизонту та їх потрапляння в джерела споживання питної води. Запропо-

нована модель заснована на прогнозуванні допустимої активності радіонуклідів у РАВ, які 

можна безпечно розмістити у сховищі, виходячи з неперевищення допустимої концентрації 

радіонуклідів у питній воді, тобто шляхом вирішення оберненої задачі. 

Запропонований підхід прогнозування допустимої активності радіонуклідів було апробо-

вано на прикладі сховища Лот 3 комплексу «Вектор». Розглянуто такий надзвичайно  консерва-

тивний сценарій потенційного опромінення людини: 

 через 300 років після закриття сховища відбувається миттєве руйнування його інженерних 

бар’єрів; 

 всі радіонукліди у водорозчинній формі виходять зі сховища у ґрунти зони аерації й першого 

водоносного горизонту, мігрують з ґрунтовими водами у напрямку джерела споживання питної 

води (колодязь), розташованого на певній відстані від сховища, та потрапляють до організму 

людини через споживання питної води з першого водоносного горизонту. 

Під час моделювання консервативно припущено, що в РАВ міститься тільки один радіо-

нуклід 
90

Sr, а інженерно-геологічні елементи, крізь які відбувається мігрування 
90

Sr, представ-

лені у вигляді блоків, які однорідні за складом та фізико-хімічними властивостями. Як основ-

ний вхідний параметр для розробки моделі використано коефіцієнт розподілення радіонуклідів 

Kd, який є одним із показників сорбційних властивостей ґрунту.  

За попередніми результатами моделювання оцінено значення допустимої активності 
90

Sr 

в РАВ, що плануються до захоронення в Лоті 3 комплексу виробництв «Вектор», при переви-

щенні якого можливе виникнення небезпечної екологічної ситуації. 
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A. KNAPCZYK, P. KLAPA (POLAND, KRAKOW)
 

THE USE OF PHOTOGRAMMETRIC TOOLS TO INVENTORY OF AGRICUL-

TURAL MACHINERY 

University of Agriculture in Krakow  

 
Agriculture machinery constitute the basic equipment of a farm. They are used to perform all 

agricultural treatments. The number and size of machines on the farm makes it necessary documenta-

tion, which features their composition and determines destiny. Using photogrammetric methods it is 

possible to create documentation specifying the localization and the location of each machine and its 

components. It can also be the basis for updating and supplementing existing documents and technical 

drawings. Photogrammetric data allow to build the 3D model of the object. Visualization of three-

dimensional objects and their images, created using computer programs make it possible not only to 

complete their inventory but also offer the possibility of diagnosing different types of machinery and 

equipment. With this tool it is possible to optimize the equipment as well as better use of storage 

space. 
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1
Т.Є. РИГАС,О.В. 

1
ХАРЛАМОВА, 

1
Д.В. ПОТЕБНА, 

1
В.М. ШМАНДІЙ, 

2
М.С.МАЛЬОВАНИЙ (УКРАЇНА, КРЕМЕНЧУК, ЛЬВІВ) 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ В КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ  
1
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

2
Національний університет «Львівська політехніка» 

Considered industrial complexes Kremenchug industrial region. Based on a systematic 

analysis of the effects manifestations of environmental hazards in the region identified priority 

environmental factors complications situations: man-made earthquakes, storage of waste oil and oil 

leaks, noise and others. 

У сучасних умовах розвитку суспільства гостро стоїть питання визначення реального 

стану навколишнього природного середовища. Найбільш тривожним у впливі людини на до-

вкілля є забруднення атмосферного повітря, грунту, гідросфери шкідливими і небезпечними 

речовинами.  

За даних умов ми мали за мету провести дослідження та спостереження щодо стану 

Кременчуцького промислового регіону та його впливу на природнє середовище. При цьому 

використані результати попередніх досліджень та власні спостередження.  

В аналізованому регіоні є значна кількість підприємств, які здійснюють суттєвий шкід-

ливий вплив на навколишнє природне середовище, їх можна розділити на промислові комплек-

си.  

Розглянемо машинобудівний комплекс, до якого входять такі підприємства як: КрКЗ, 

КрАЗ, Кредмаш, КВБЗ. На цих підприємствах утворюються такі тверді відходи як металургійні 

шлаки, відпрацьовані формувальні і стрижневі суміші, шлами пилочищення. Видалені у відва-

ли шлами формують екологічну небезпеку, яка проявляється в забрудненні ґрунтів і підземних 

водоносних горизонтів. Підприємства регіону завдають значного фізичного впливу на довкілля, 

а саме спричиняють шумове забруднення прилеглих територій.  

Розглянемо нафтопереробний комплекс. Внаслідок порушення технологічних регламен-

тів при транспортуванні та переробці нафти, а також при виникненні різних аварійних ситуацій 

відбуваються розливи і витоку нафти і продуктів її переробки. Нафтошламові відстійники, що 

розташовані на території полігону для захоронення відходів, формують екологічну небезпеку, 

пов'язану із забрудненням водоносних горизонтів.  

На досліджуваній території розташовуються об'єкти господарського комплексу з видо-

бутку та переробки корисних копалин. На різних стадіях технологічних процесів утворюється 

значна кількість пилоподібних речовин. Останні в даний час переважно вивозяться у відвали і є 

джерелом вторинного забруднення атмосферного повітря і ґрунту.  

До найбільш гострих екологічних проблем відноситься видалення і переробка твердих 

побутових і промислових відходів, що в значній мірі визначає стан санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення. Водночас ситуація з їх утилізацією залишається незадовільною. Місця 

складування відходів являють собою системи, що характеризуються також високим ступенем 

пожежонебезпеки. Отже, вони є джерелами широкопрофільної небезпеки різного походження. 

На окрему увагу заслуговують екологічні проблеми каскаду Дніпровських водосховищ. 

А саме на території досліджуваного регіону розташовуються Кременчуцьке та Дніпродзержин-

ське водосховища. Уповільнення течії води спричинило суттєві екологічні зміни, зокрема роз-

виток синьо-зелених водоростей, що суттєво погіршило як рекреаційні, транспортні так і водо-

постачальні функції Дніпра, не кажучи вже про зменшення кількості рибних ресурсів. 

За результатами проведених досліджень можна зробити висновки стосовно формування 

екологічної небезпеки у Кременчуцькому промисловому регіоні. Еколого-техногенні проблеми 

в залежності від їх актуальності можна викласти у наступному порядку: а) втрата поверхневих 

вод як джерела питно-господарського водопостачання через їх забруднення та зарегулюваність 

річкового русла; б) неефективні технології експлуатації підприємств з відкритого видобування 

корисних копалин; в) еколого-техногенні ризики стану інфраструктури житлово-комунального 

господарства; г) поводження з відходами. 
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С.О. ВАМБОЛЬ, В.В. ВАМБОЛЬ (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ СТРУКТУР ДЛЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

Національний університет цивільного захисту України 
 

Based on the theory of differential equations in partial derivatives (unsteady Navier-Stokes 

equations for compressed gas) created a mathematical model of the generation and application of mul-

tiphase dispersed structures to ensure an acceptable level of technogenic and ecological safety for bro-

ad spectrum of certain natural and anthropogenic danger factors. The numerical modeling of these pro-

cesses is carried out. The research is part of the creation and implementation of an appropriate envi-

ronmental safety management system. 

Розглядаючи сучасний стан техногенно-екологічної безпеки в Україні, слід відзначити 

тенденцію до його погіршення. В умовах запровадження шкідливих виробництв на тлі застарі-

лих технологій використовуваних заходів, що забезпечують екологічну безпеку, недостатньо. 

При встановленні доцільності застосування в осередках виникнення небезпек заходів з управ-

ління техногенно-екологічною безпекою у більшості випадків в першу чергу враховують їхню 

собівартість, а не вплив на довкілля. Тому створення універсального способу, який забезпечу-

вав би техногенно-екологічну безпеку в умовах дії природних і техногенних чинників небезпе-

ки різного генезису, а також економію енергетичних та матеріальних ресурсів, є перспективним 

та актуальним. 

Багато природних та техногенних чинників формування техногенно-екологічної небез-

пеки мають спільну рису, що дає можливість застосовувати дрібнодисперсні структури техно-

логічних рідин, які покривають джерела небезпеки. Це і визначає універсальність способу, що 

пропонується. При цьому визначено, що найбільш простим і водночас ефективним методом за-

безпечення техногенно-екологічної безпеки в умовах дії природних і техногенних чинників не-

безпеки різного генезису є використання багатофазних дисперсних структур, які містять у своє-

му складі дрібнодисперсні краплі технологічної рідини або води.  

Теоретичні та практичні засади застосування диспергованих систем в управлінні техно-

генно-екологічною безпекою в умовах дії небезпечних чинників є предметом дослідження. При 

розв’язанні завдань створення багатофазних дисперсних структур застосовувалися теорія дифе-

ренціальних рівнянь в частинних похідних і числове моделювання. Процеси горіння, змішуван-

ня і розповсюдження газової домішки в атмосферному повітрі, її вибуху з урахуванням хімічної 

взаємодії (зі складним рельєфом місцевості або в закритих об’ємах) досліджувалися з викори-

станням системи нестаціонарних рівнянь Нав'є–Стокса для стисненого газу. 

На основі отриманої математичної моделі проведено комп’ютерне моделювання викорис-

тання багатофазних дисперсних структур за наявності небезпеки, спричиненої природними або 

техногенними чинниками:  

– гасіння лісової або степової пожежі, що впливає на лісовий фітоценоз і рослинний пок-

рив; 

– ліквідація наслідків пожежі при її розповсюдженні у будівлях і спорудах; 

– зменшення кількості дрібнодисперсних виважених частинок у атмосферному повітрі при 

обробленні сипких матеріалів, що пилять (завантаження – розвантаження сипких матеріалів, 

видобування корисних копалин у кар’єрах та ін.); 

– забезпечення прийнятного рівня екологічної безпеки промислових об’єктів на основі ви-

користання технічних засобів з локалізації та захисту від наслідків аварій (пилогазоповітряних 

сумішей у підземних гірничих виробітках вугільних шахт).  

В цілому доведено, що раціональним методом забезпечення техногенно-екологічної 

безпеки в умовах дії певних природних і техногенних чинників небезпеки є застосування уні-

версального способу, основаного на використанні багатофазних дисперсних структур. 
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В.С.АЛМАШОВА, Д.С.БРЕУС (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АЛЬТЕРНА-

ТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет   

 73006  м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23  

73006, Kherson, str. R.Luxemburg, 23  E-mail: hgau@selena.kherson.ua 
 

Contains the theses of lecture information about the modern state of fuel and energy complex of 

the Kherson area and the energies related to the alternative sources light up problems. It is set that one 

of perspective  technologies in area of in the near time technology of processing of rape, animal and 

other oils must become with the production of biodiesel. 

Херсонська область є енергозалежним регіоном. Енергетичні ресурси для забезпечення по-

треб області імпортуються, оскільки власних традиційних природних енергетичних ресурсів  у 

достатній кількості область не має. Єдине родовище природного газу в області  знаходиться в 

районі Генічеського району. Крім родовища природного газу, в області є незначні поклади тор-

фу. Але область має сприятливі умови для розвитку альтернативних видів енергетики, зокрема 

сонячної та вітрової. Є можливості вирощування технічних культур, що використовуються для 

виробництва біодизеля.  

Однією з перспективних ресурсозберігаючих технологій в області найближчим часом має 

стати технологія переробки рапсового, тваринного та інших масел з виробництвом біодизеля. 

Цей напрямок має зайняти провідне місце у структурі споживання паливно- енергетичних ре-

сурсів, особливо у транспортному секторі. 

Для поліпшення соціального стану сільського населення і на території Херсонської області 

була розроблена програма розвитку ООН “Місцевий розвиток орієнтований на громаду”. Згідно 

цієї програми, що орієнтована на сталий розвиток суспільства, першочергове завдання полягає 

у забезпеченні населення потреб у енерго та водопостачанні й освіті.  

Детальні дані по впровадженню програми у життя можна отримати в Херсонській філії 

ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, а нами було встановлено, що 

програма вже дає свої позитивні результати. Так, з’ясовано, що міжнародна технічна допомога 

в рамках проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” в Херсонській 

області надало допомогу на 50 %, районний бюджет – 35 % , інші кошти  надавала громада. Усі 

кошти пішли на: встановлення вікон зі склопакетами, перекриття даху, утеплення стін, 

встановлення системи електроопалення з використанням масляних радіаторів; встановлення 

багатотарифного лічильника обліку електроенергії (дозволяє обліковувати спожиту 

електроенергію за нічним тарифом). Дану програму впровадили у 5 школах та 8 дитячих садках 

(Новотроїцький, Бєлозерський, Голопристанський райони). В планах на майбутнє є програма та 

кошторисний проект переведення газових котельних установок на біопаливо, тобто брикети з 

рослинних рештків та нафтопродукту.  

Особливої уваги в нашій області заслуговує використання енергії з вітрових установок 

(прикладом є вітряки поблизу Скадовська). 

Для впровадження вищевказаних методів використання енергетичних ресурсів слід 

забезпечити пріоритетний доступ до пільгових кредитів для компаній виробників обладнання, 

що виробляє енергію з відновлювальних джерел, а також енергокомпаній, працюючих на 

альтернативних джерелах енергії. На сьогодні пільги для отримувача кредиту на розвиток 

альтернативної енергетики відсутні, тому відсоток по кредитам є занадто високий, що не 

сприяє розвитку української альтернативної енергетики. 

Сприяння правильному використанню енергії – це не просто утримування будинку, це 

справа наочної демонстрації наступному поколінню практичного застосування того, що викла-

дається на уроках. Дані аналізів різноманітних матеріалів дають змогу оцінити сучасний стан 

використання альтернативних видів енергії. На основі цього було запропоновано ряд заходів 

щодо їх оптимізації і вирішення питань екологізації енергетичного комплексу України. 
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Ю.О. БЕЗНОСИК, О.Ю. КУКУШКІНА, О.І. ВАСИЛЬКЕВИЧ,  

С.Г. БОНДАРЕНКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

АНАЛІЗ КІНЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ БІОДИЗЕЛЬНО-

ГО ПАЛИВА  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Київ-56, пр.Перемоги,37, yu_beznosyk@ukr.net 
 

The analysis of existing models of the process of biofuel production was carried out. Reactions 

with different types of initial components and reactions that provided under different conditions were 

examined. The mathematical model of kinetics of the transesterification process of the vegetable used 

oils was chosen.  

Незважаючи на те, що важливість біодизеля як альтернативного палива зросла протягом 

останніх двадцяти років, хімічна кінетика реакції трансестерифікації, яка є найбільш важливим 

питанням у виробництві біодизеля, залишається спірною, особливо при використанні в якості 

вихідної сировини відпрацьованої олії. Тому визначення оптимальної моделі процесу отриман-

ня біодизеля є дуже важливим питанням.  

Робота над особливостями хімічної кінетики процесу отримання біопалива була роз-

почата Фрідманом на початку 1980-х років. Фрідман досліджував трансестерифікацію соєвої 

олії бутанолом і метанолом, з молярними відношеннями спирту до олії 30:1 і 6:1, при зміні те-

мпературу від 20 °С до 60 °С.  При використанні бутанолу для трансестерифікації, результати 

дослідів показали, що пряма реакція буде мати другий порядок при відношенні реагентів 6:1 і 

псевдо-перший порядок при відношенні спирту до олії 30:1. При використанні метанолу реак-

ція мала четвертий порядок  при відношенні спирт : олія 6:1, і псевдо-перший при відношенні 

спирт : олія 30:1. Всі зворотні реакції мали другий порядок. Автором було визначено, що швид-

кість реакції змінюється пропорційно до зміни температури.  

У 1990, Міттелбач досліджував кінетику метанолізу соняшникової олії. Хоча ним не 

було  запропоновано ніяких рівнянь швидкості і констант швидкості, він досліджував парамет-

ри, що впливають на перебіг реакції трансестерифікації. Автором було визначено вміст моно- 

ди- та тригліцериців в результуючому метиловому естері при різному співвідношенні вихідних 

речовин (метанол : олія =3:1 і 3.3:1). Хоча Фрідман вважав, що реакція проходить в одній фазі, 

Міттелбач визначив, що при молярному відношенні 3:1 можна було спостерігати двофазну сис-

тему в перші хвилини, після чого протягом 5-10 хвилин реакція протікала в одній фазі. Потім, 

як тільки значна кількість гліцерину була сформована, система знову ставала двофазною. Та-

кож, ним було визначено, що швидкість реакції залежить від температури, але температура не 

сильно вливає на процентне перетворення, за умови, що реакція протікає принаймні десять 

хвилин. 

У 2002, Комерс розробив кінетичну модель для всіх конкуруючих реакцій, які мають 

місце під час трансестерифікації. Модель включає стадії формування метоксиду, метаноліз, і 

омилення. Після деяких спрощень та припущень, він отримав систему з шести швидкісних рів-

нянь за участю восьми реакцій і десяти констант швидкості. Отримана модель явно враховує 

наявну кількість води і каталізатора. На той момент, це була єдина модель яка враховувала дані 

фактори.  

У випадку використання відпрацьованої олії, наявність вільних жирних кислот (ВЖК) 

має бути врахована. ВЖК омилюються гідроксид-іоном. Це небажана побічна реакція, яка пот-

ребує більше каталізатора для досягнення тієї ж швидкості реакції, в результаті утворення бі-

льшої кількості мила і води. У 2005 році, Турнер взявши за основу модель Комерса, запропону-

вав модель, яка б враховувала також наявність ВЖК ввівши додаткову реакцію.  

Отже, на основі проведеного аналізу кінетичних моделей, що використовуються для 

отримання біодизельного палива було обрано модель запропоновану Турнером, яка найкращим 

чином описує процес у випадку використання відпрацьованої олії в якості вихідної сировини і 

враховує такі фактори як формування метоксиду, метаноліз, омилення, наявність в олії вільних 

жирних кислот. В свою чергу, використання біопалива на основі відпрацьованої олії дозволить 

зменшити екологічне навантаження на навколишнє середовище та дає змогу більш ефективно 

використовувати відходи харчової промисловості. 

mailto:yu_beznosyk@ukr.net
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Л.Г. РОЖКОВА (УКРАЇНА, СУМИ) 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК В 

АГРАРНОМУ ТА ХАРЧОВОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ 

Сумський національний аграрний університет, 

м. Суми, вул г. Кондратьєва, 160, sau.sumy.ua 

 
The important role and the rapid development of wind power in today's global energy supply. 

Listed on the appropriateness of the use in Ukraine of wind turbines as stand-alone sources of energy, 

particularly for rural and farm households and mnist for processing of food products. Recommended 

for use vertical-axis wind turbines a new type of medium specific speed, which have a high efficiency 

self-starting of the wind wheel and the ability to operate at low wind speeds. 

Вітроенергетика з її сучасним технічним оснащенням є цілком сформованим напрямком 

енергетики. За даними 2015го року загальній обсяг вітрової енергетики в ЄС досяг 142 ГВт, що 

складає 11,4 всіх потреб в енергії. До теперішнього часу більша частина вітроустановок вико-

ристовується для виробництва електроенергії - як у єдиній енергосистемі, так і в автономних 

режимах. Високий рівень централізації виробництва електроенергії обумовлює втрати при ії 

передачі споживачу, особливо в Україні. Наприклад, за інформацією «Вітроенергетика та енер-

гетична стратегія» авторів Оніпко О.Ф., Коробко Б.П., Миханюк В.М. втрати енергії в Україні 

становлять 40-48 млрд кВт*год/рік. Тому доцільне застосування автономних вітроустановок.  

До того ж в Україні останнім часом спостерігається певний розвиток сільських фермерсь-

ких господарств, також міні - підприємств по переробці харчової продукції, що можуть бути 

забезпечені електроенергією за рахунок автономних вітроустановок. При цьому  слід рекомен-

дувати акумулювання енергії , оскільки швидкість вітру непостійна , а робота вітроустановки в 

узькому діапазоні значень швидкості вітру, обумовленому характеристиками генератора, веде 

до втрат енергії вітру. 

Відомо, що вітроустановки поділяються за розташуванням осі обертання вітроколеса по 

відношенню до вітрового потоку, в основному, на два типи: з горизонтальним та вертикальним 

розташуванням. До теперішнього часу більш поширеними є перше. Однак є суттєві недоліки 

горизонтальної схеми. Основні з них: необхідність орієнтування вітроколеса на вітер і збере-

ження оптимального кута атаки вітрового потоку по довжині лопаті, що потребує відповідних 

відносних поворотів поперечних перерізів лопаті, а тому ускладнює її виготовлення і обумов-

лює високу вартість. В свою чергу існуючі вітроустановки поділяються на тихохідні та швид-

кохідні.Зрозуміло, що потужність швидкохідних вітроустановок формується в більшій мірі за 

рахунок величини швидкості обертання вітроколеса, а тихохідних – обертаючого моменту. Але 

тихохідні вітроустановки мають низький  коефіцієнт використання енергії вітру.  

По призначенню вітроенергетичні установки можуть бути багатоцільовими, тобто засто-

совуватися і для одержання механічної та теплової енергії. Наприклад, відомо, що найпрості-

шим пристроєм, в якому використовується енергія вітру є вітромлин. В цьому випадку в струк-

турі потужності вітроустановки повинна преваліювати величина обертаючого моменту. Таким 

чином, тип вітроустановки обумовлюється призначенням.  

Крім того, мають значення такі якості як здатність до самозапуску вітроколеса, робота і 

при  низких швидкостях вітру, малий шум при роботі і недосягнення коловою швидкістю лопа-

тей так званої порігової швидкості, при якої птахи можуть потрапити у вітроколесо. 

Тому слід рекомендувати для застосування в якості автономних новий тип вертикально-

осьових вітроустановок середньої швидкохідності, яки  мають коефіцієнт використання енергії 

вітру на рівні швидкохідних, самозапуск вітроколеса і здатність роботи і при низьких швидкос-

тях вітру, що дуже важливо при невисоких середніх швидкостях вітру в Україні та малошум-

ність. Дані вітроустановки з оригінальними лопатями були розроблені деякий час назад, але 

досі не впроваджені за відсутністю фінансування.  

Застосування автономних вітроустановок в аграрному і харчовому секторах є гарантією 

забезпечення ціх важливих галузей енергією, особливо в існуючих умовах енергозабезпечення.  

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1124.QMHyO_vYIjY0f0XX6HRkX3jZpGJCGYafj73QRP8PKxupH2YHAP1kdn87hFN-pKuaxfv4MCPr-UOxydmt-bsmIw.f021b6bbfe347aa2bb278dedc9cd048492b1a2ac&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFVSSXU3dGdKLWdsRmJTNXpyU3ZjLVNnX2ZZeXowbTN0enljbWl4UTNYY2ZCYzhPRUpqRzZrZXF1NnNHX01lZmN5Nmc1U0EwNHc4&b64e=2&sign=850bd03291725161ae942ee6fe413b18&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i4VazqyPd_vj1hqeoQ69FDeAUV_h207ESEOTymtve3ZO3MR7pvb7GotsaU60hJ5KWUvw6TubYOGng2q7BXFLMXJQljN2fRXC3Jf_NulTMi03EWDY26fW1ctJsga7V9Xcl3T3DkJiW4dHISp0jdTb01auCT1kQ6AuZWAezui-4K0eT0FCBw0okHwSh6Z_Sk60uC9b_2F_QzsNEATpEHKriH44PD2UtkFHqw&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVgrMI8bwIUudNsSrU0Sfa7zPSmWdXJwaDbhRoxjKKH6VcqAsjRZb9uyQZ13X7Pit1MfL4Q5Q1eDFb_hUttbTquuhW4kXlOxME6rs1FcQzO4iVX5tjomDTl6GTvYyLF24fc4myZB_Vjb6v5H7AzbnMr-YeDh4WohYQO7t0TZwGjdavlQEU06A9Z6vlOipuCrFKhJpRlZgcyu-RT2mKIzWIiDY2J4SsHk2K&l10n=ru&cts=1469169727315&mc=3.454701244167347
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Demonstrated energy-saving efficiency of heat pumps in the coal industry of Ukraine, who use 

a variety of low potential heat sources, such as mine water heat, heat of recrement which accumulated 

on terricones and heat from mine ventilation air. The proposed technology allows for the heating sea-

son to save 1,22 billion m
3
 of natural gas. Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of 

Ukraine developed working documentation for the hot water supply system heat capacity of 0.3 MW 

and heating system heat capacity of 1 MW for the mine "Stepova", based on the use of heat pumps. 

В процессе строительства шахт и добыче угля образуется или используются значитель-

ные количества различных материалов: горная порода, идущая в отвалы; шахтная вода слабо 

или сильно минерализованная, в том числе, содержащая различные полезные ингредиенты; 

оборотная вода охлаждения компрессорных станций; конденсат воды из воздуха, выходящего 

из шахты; отработанный вентиляционный воздух из шахты. В то же время для обеспечения 

технологии добычи и переработки угля на каждой шахте предусматривается строительство и 

эксплуатация котельных тепловой мощностью в десятки Гкал/ч, потребляющих значительное 

количество угля или природного газа. При принятии решения по обеспечению шахты теплом и 

горячей водой необходимо прорабатывать возможности комплексного использования вышепе-

речисленных источников низкопотенциальной энергии за счет внедрения тепловых насосов. 

Тепловые насосы являются экологически чистыми, надежными в эксплуатации, универсальны-

ми по виду низкопотенциального источника и уровню производимой мощности, полностью 

автоматизированными и с длительным сроком службы. Располагаемый потенциал энергосбе-

режения при охлаждении тепловыми насосами шахтных вод, например, с уровнем минерализа-

ции до 3 г/л, (а это 467,3 млн. м
3
/год) на 15 °С составит свыше 834,5 Гкал/ч (970,5 МВт). Для 

производства такого количества тепла в угольных котельных необходимо 140 т.у.т. в час или 

1,176 млн. т.у.т. за отопительный сезон, а если тепло производится в газовых котельных, то по-

требовалось бы 0,6 млрд. м
3
 природного газа. Также с помощью теплового насоса можно ути-

лизировать тепло вытяжного воздуха из шахты для нагрева приточного воздуха, подаваемого в 

шахту. Расчеты показывают, что при расходе воздуха 1200000 м
3
/ч, имеющего температуру 15 

°С и влажность 60 %, теплопроизводительность составит около 4,2 МВт. Отвальная порода, 

извлекаемая из забоев, также может служить источником энергии. Терриконы по своему тепло-

вому состоянию бывают не горящие с температурой от 25 до 70 °С и потухшие с температурой 

до 35 °С. Всего в Украине около 2000 терриконов угольных шахт и горнообагатительных фаб-

рик в разном тепловом состоянии. Например, тепловой потенциал терриконов шахт «Южно-

донбасская №1 и №3» составляет 10 МВт тепловой энергии. Если оборудовать хотя бы 300 тер-

риконов в Украине системами по извлечению теплоты тепловыми насосами, то можно произве-

сти 1500 МВт тепловой энергии, для получения которой потребовалось бы 216 т.у.т. в час или 

0,95 млн. т.у.т. за отопительный сезон в угольных котельных или 0,49 м
3 

природного газа в га-

зовых котельных.  

Следовательно, только по трем выше перечисленным источникам низкопотенциального 

тепла, утилизируемых тепловыми насосами можно сберечь за отопительный сезон около 2,4 

млн. т.у.т., что эквивалентно 1,22 млрд. м
3
 природного газа.  

ИТТФ НАНУ подготовлена рабочая документация на систему горячего водоснабжения 

с помощью тепловых насосов, использующих низкопотенциальную энергию шахтной воды 

шахты «Степная» тепловой мощностью 0,3 МВт и систему отопления здания АБК этой шахты 

тепловой мощностью 1 МВт за счет утилизации тепла вентиляционного воздуха. 

mailto:e3therm@gmail.com


76 

 

Семінар 2                                                                                                                  Seminar 2 

О.С. ДАЦЬКО, С.П. ШАПОВАЛ, А.С. РОМАНІВ, Н.М. ПАРАНЯК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ)  

ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  

В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ 
Національний університет «Львівська політехніка»,  

м. Львів, вул. С.Бандери, 12, coffice@lp.edu.ua  
 

Ukraine has a large technically achievable potential of energy production from renewable 

energy sources and alternative fuels. Their use will be effective if initially implement energy saving 

measures. The potential of renewable energy should be used to reduce natural gas consumption. 

Згідно з даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Украї-

на має значний технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива, який становить понад 98,0 млн. т у.п. на рік, серед них 

біоенергетики – 31, вітроенергетики – 28, теплових насосів - 18, геотермальної – 12, сонячної – 

6 і малої гідроенергетики – 3 млн. т у.п. на рік.  

В кінці 2015 року Україна приєдналась до Статуту Міжнародного агентства з відновлю-

ваних джерел енергії IRENA, бюджет якої на 2016-2017 роки становить 46 млн. доларів. За  да-

ними експертів Агентства IRENA, у 2030 році частка енергії з відновлюваних джерел в кінце-

вому енергоспоживанні країни може становити щонайменше 21%. Така ціль відповідає і розра-

хункам, які проводили фахівці Держенергоефективності та представники експертного середо-

вища. Також експерти Агентства IRENA розробили дорожню карту REMAP – 2030 (REMAP 

2030. Renewable Prospects for Ukraine), де проаналізували стан та перспективи розвитку сфери 

відновлюваної енергетики із врахуванням діючого в Україні законодавства щодо стимулів та 

преференцій в ній. Експерти передбачають, що 72% енергії з відновлюваних джерел буде вико-

ристовуватися для теплопостачання, 20% - для електропостачання, а 8% - у транспорті.  

Використання відновлювальних джерел енергії у житловому, та й у інших, секторах буде 

тоді ефективним, коли попередньо будуть проведені заходи з енергозбереження: утеплення бу-

динків, встановлення обліку спожитої енергії (в т.ч. тепла), індивідуальні теплові пункти,  то-

що. В Україні з 2016 року діє ринкова ціна на газ, яка, за переконанням уряду, дозволить моде-

рнізувати житлово-комунальне господарство країни, зменшити споживання енергоресурсів, 

збільшити видобуток вітчизняного газу, що у перспективі забезпечить досягнення енергетичної 

незалежності країни. Для цього урядом запроваджена програма з енергоефективності, яка 

отримала назву «теплі» кредити. Населення України активно долучається до неї, бо у держбю-

джеті на 2016 рік передбачено 893,8 млн грн. на відшкодування кредитування, що втричі біль-

ше суми попереднього 2015 року. 

Впровадивши заходи енергоефективності можна ще більше зекономити, використавши 

альтернативні джерела енергії для заміщення газу і електроенергії. Найперспективнішим на-

прямком відновлюваної енергетики є розвиток біоенергетики. Минулого року в Україні діяло 

понад 800 об'єктів, які виробили понад 1500 МВт біоенергії. Проте це надзвичайно мала частка, 

оскільки в Україні налічується понад 4 млн особистих сільських господарств, які ефективно 

можуть експлуатувати біогазові установки як в окремих господарствах, так і об'єднавшись. 

Заощадити наявне в будинку тепло можна за допомогою рекуперації: за рахунок нагрі-

вання припливного повітря взимку теплом з відпрацьованого витяжного повітря, або викорис-

тання геотермальної енергії землі або води для отримання тепла взимку та холоду влітку через 

рекуператори - теплові насоси. Такі системи дозволяють економити від 10 до 50% тепла та 

створити комфортні умови мешканцям. 

Замінити дорогий газ може енергія сонця, вітру, землі, води. В особняках мешканці мо-

жуть використовувати ті альтернативні джерела, які найкращі для їх регіону, в міських багато-

поверхових будинках – інші: такі, наприклад, як сонячні батареї у вікнах або на жалюзях, паси-

вне сонячне опалення, тощо. Мода на економію грошей та енергії таки прийшла до України. 

При впровадженні системи з альтернативними джерелами енергії потрібно витратити кошти 

тільки один раз, що дозволить жити у теплі й економії багато років. Теперішній кризовий стан 

дає можливість провести структурну перебудову в енергетиці і побудувати в Україні ефективну 

економіку ХХІ століття.  

mailto:coffice@lp.edu.ua
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Кафедра екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансо-

ваного природокористування 
 

The trend of recent years – the transformation of recreation and tourism one of the most prof-

itable industries in the world economy. The formation of such products requires preliminary evalua-

tion of all components of the ecosystem of each region. The national Park Skole Beskids has valuable 

resources for the development of all types of recreation. This protected area has beautiful natural, his-

torical and cultural resources for the development of different types of tourism and forest management, 

but requires modern studies of all components of the ecosystem of the Park. 

Тенденція останніх років – перетворення рекреації та туризму в одну з найприбуткові-

ших галузей світового господарства. Формування такої продукції потребує попередньої оцінки 

всіх складових екосистеми кожного регіону. 

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» ( НПП «Сколівські Бескиди») 

створено згідно Указом Президента України від 11 лютого 1999 р. № 157/99 з метою збережен-

ня, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів, що мають важливе 

природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення. 

НПП “Сколівські Бексиди” володіє цінними ресурсами для розвитку всіх видів рекреа-

ції. Дана природоохоронна територія має чудові природні й культурно-історичні ресурси для 

розвитку різних видів туризму та ведення лісового господарства, однак потребує сучасного до-

слідження всіх складових екосистеми парку. 

Програма моніторингу НПП «Сколівські Бескиди» включає оцінку стану облікових де-

рев на ділянках моніторингу, узагальнену характеристику стану та продуктивності насаджень 

та оцінки біорізноманіття. 

Для кожної ділянки лісового моніторингу визначається тип лісу, таксаційні показники 

насадження - його склад, форма, вік, повнота, зімкнутість намету, бонітет та запас, форма ве-

дення господарства, характеристики підросту. Для облікових дерев на ділянці моніторингу ви-

значається: місцеположення дерева, периметр стовбура, інтенсивність плодоношення, вік хвої, 

відносна висота крони та її щільність, ступінь дефоліації та дехромації, а також пошкодження. 

Показники стану лісів на ділянках моніторингу першого рівня фіксуються кожен рік, що дає 

можливість щорічно відстежувати зміни у функціонуванні насаджень. 

У центрі уваги моніторингу лісової рослинності знаходиться стан крони дерев, який 

слугує індикатором, що характеризує загальний стан окремого дерева або деревостану. Пер-

винна продуктивність дерева чи деревостану залежить від здатності крон перехоплювати світло 

- дерева з добре розвинутим листям у кроні здатні більш ефективно здійснювати фотосинтез. 

Погіршення стану крони може свідчити про вплив на дерево різноманітних чинників - як при-

родних, так і антропогенних (шкідників або хвороб, засухи чи зміни режиму ґрунтових вод, за-

бруднення атмосфери тощо).  

Деревостани парку характеризуються невисокою біологічною стійкістю. Екологічно не-

обґрунтовані методи ведення лісового господарства у минулому негативно вплинули на стій-

кість карпатських лісів до несприятливих абіотичних і біотичних факторів, зокрема збудників 

кореневої губки (гнилі), опенька осіннього, пошкодження короїдами, вітровалів. Глобальний 

вплив на середовище парку мають масові фітопатогенні пошкодження лісових масивів на знач-

них площах та розвиток комах-фітофагів. Всихання насаджень ялини починається з окремих 

куртин, але швидко поширюється на значних площах. Щорічно на території національного 

природного парку проводяться планові лісопатологічні обстеження. Одним з основних методів 

боротьби із шкідниками і хворобами лісу повинен бути біологічний метод, що базуються на 

використанні природних ворогів шкідників. 

Вміле, науково обґрунтоване лісокористування на території національного парку може 

стати важливим чинником збалансованого розвитку регіональних соціально-економічних сис-

тем.  
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A mathematical model and a numerical method for the calculation of heat and mass transfer, phase 

changes and the shrinkage on drying of colloidal capillary-porous body of cylindrical shape with a 

uniform flow around them to a drying agent. The calculation results show the adequacy of the 

mathematical model and the possibility of its use in determining the residence time of the material in 

the apparatus and the choice of optimal regime parameters of the process. 

Використання біомаси як сировини для отримання паливних брикетів і гранул має великий 

потенціал у відновлювальній енергетиці України. Для отримання пелет високої якості сировина 

повинна мати вологість 8 – 12%. У більшості видів біомаси (солома, стебла кукурудзи, соняш-

ника, деревинна стружка, енергетична верба, сорго, міскантус) початковий вміст вологи по від-

ношенню до загальної маси складає 50 – 60%, що призводить до необхідності на заготівельно-

му етапі забезпечувати її сушіння. Сушіння біомаси здійснюється переважно в барабанних су-

шарках після її попереднього подрібнення при температурах сушильного агенту 120 – 170 ºС. 

Ефективність роботи барабанної сушильної установки залежить від правильного завдання часу 

перебування в ній зневоднюємого матеріалу. Експериментальне дослідження кінетики сушіння 

в умовах інтенсивного проходження тепломасообмінних процесів в частинках малого розміру 

пов'язане з істотними труднощами. Перспективним методом дослідження є математичне моде-

лювання динаміки сушіння одиночної пористої частинки в потоці сушильного агента. Форма 

подрібнених частинок стеблин рослин є близькою до циліндричної. У роботі, на базі отримано-

го в [1] диференційного рівняння переносу субстанції W (маси, імпульсу, енергії), побудована 

математична модель динаміки тепломасопереносу, фазових перетворень і усадки при сушінні 

колоїдних капілярно-пористих тіл що мають форму циліндра кінцевої довжини. Математична 

модель включає рівняння переносу енергії та маси рідкої, парової і повітряної фаз в матеріалі. 

Швидкості фільтрації фаз визначаються по формулі Дарсі. Представлено формули для капіляр-

ного тиску рідини, коефіцієнта дифузії рідини, інтенсивності випаровування на поверхні та в 

порах тіла [1], площі контакту рідкої і газової фаз в частково заповнених рідиною капілярах [2].  

Запропонована математична модель є істотно нелінійною. Для її реалізації розроблений чи-

сельний метод на основі явної тришарової перерахункової різницевої схеми Нікітенко Н.І. і 

процедурі розщеплення алгоритму по фізичних факторах. Проведено розрахунки динаміки і 

кінетики зневоднення частинок соломи, що мають форму полого циліндра, та енергетичної ве-

рби при рівномірному їх омиванні нагрітим повітрям та димовими газами. З метою підтвер-

дження адекватності математичної моделі та ефективності чисельного методу розрахунку на 

лабораторному стенді ІТТФ НАНУ для досліджень процесів тепломасообміну, оснащеному си-

стемою автоматичного збору та обробки інформації, проведено фізичне моделювання кінетики 

зневоднення циліндричних частинок енергетичної верби діаметрами 4,2 мм, 5,6 мм та довжи-

ною 10 мм в потоці повітря з наступними параметрами: температура 120 °С, швидкість 2 м/с та 

вологовміст 18 г/кг с. пов. Зіставлення результатів чисельного та фізичного моделювання свід-

чить про можливість застосування даної математичної моделі та методу її реалізації для визна-

чення часу перебування частинок біомаси в апараті барабанного типу в залежності від геомет-

ричних та теплофізичних характеристик матеріалу та параметрів сушильного агента, а також 

для вибору оптимальних режимних параметрів процесу. 

Література 
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The report examines the research that forms the basis for the development of apparatuses and 

technologies for the utilization of waste heat, which usually is lost with the waste liquids and gases. In 

particular, it discusses the design of apparatuses for recycling heat from liquids that form inlays, as 

well as special cooling tower for concentrating liquids and crystallizing the salts from them. 

Типовою ситуацією для хімічних підприємств з випуску багатотонажної продукції є ві-

дносно низька енергоефективність. Це зазвичай є результатом браку технологій та обладнання 

для утилізації вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР), здатних стало та ефективно працювати 

в умовах конкретних підприємств. 

У доповіді на прикладі виробництва кальцинованої соди розглянуті наукові та інженер-

ні розробки, що дозволяють використовувати теплоту рідин та газів, яка з технологічних або 

економічних причин не може бути відведена у звичайних поверхневих теплообмінниках.  

Перешкодою використання теплоти багатьох рідин, що використовуються у процесах 

хімічних виробництв до останнього часу було утворення відкладень на теплообмінних поверх-

нях, які повністю блокують теплопередачу. У содовому виробництві такою рідиною є, так зва-

на, «дистилерна» рідина, яка зазвичай скидається у накопичувачі з температурою 100-105 °С і з 

нею втрачається до 4 ГДж теплоти на 1 т соди. Для утилізації цієї теплоти було запропоновано 

процес так званого миттєвого скипання, який реалізується в апараті, що складається з ємності – 

випарника та конденсатора.  У випарник подається дистилерна рідина. Завдяки тому, що випа-

рник знаходиться під пониженим тиском, рідина закипає (це і називається самоскіпанням), пара 

потрапляє до міжтрубного простору конденсатора, у трубний простір якого подається який-

небудь холодоагент (вода або інша рідина). У конденсаторі пара конденсується, а холодоагент 

нагрівається. Таким чином, дистилерна рідина віддає теплоту холодоагентові, не стикаючись з 

поверхнями теплопередачі. Наразі у таких апаратах нагрівають живильну воду, що спрямову-

ється до парового котла, або теплофікаційну воду. Але найбільшого економічного ефекту у ви-

користанні теплоти дистилерної рідини можна досягнути за рахунок комбінування содового 

виробництва з випуском енергоємної, але малотоннажної продукції, насамперед, виварочної 

кухонної солі. З використанням апаратів миттєвого скипання на кафедрі хімічної техніки та 

промислової екології НТУ «ХПІ» розроблена технологія упарювання розсолу і кристалізації 

солі за рахунок теплоти стічної рідини. Ця технологія може бути також використана для конце-

нтрування та кристалізації за рахунок низькопотенційної теплоти будь-яких технологічних рі-

дин у різноманітних виробництвах. Значним джерелом втрат теплоти є системи водооббігового 

охолодження у яких теплота, що відведена в різноманітних технологічних процесах, розсіюєть-

ся в атмосфері. Використання цього ВЕР може бути реалізоване шляхом створення локальних 

систем оборотного охолодження де у вигляді холодоагенту використовується технологічна рі-

дина, яку необхідно концентрувати. Наприклад, у содовому виробництві за рахунок викорис-

тання градирні для охолодження та концентрування розсолу можна покращити економічні по-

казники основного виробництва. Для цих цілей авторами було розроблено декілька варіантів 

конструкцій контактних елементів для тарільчастих градирень, які можуть стало працювати в 

умовах утворення відкладень.  Застосування розроблених градирень дозволяє також організу-

вати утилізацію теплоти скидних топкових газів теплоджерела (котельні, ТЕЦ) або газів суша-

рок для нагріву та/або концентрування рідин. Це, поряд з теплоутилізацією, вирішує природоо-

хоронні питання скорочення рідких стоків і очищення газів теплоджерела від оксидів сірки та 

азоту. Для розрахунку таких градирень авторами розроблена спеціальна комп'ютерна програма, 

яка базується на так званому «ентальпійному» методі розрахунку скруберів. Описані вище ме-

тоди утилізації ВЕР можуть бути застосовані у будь-яких виробництвах, зокрема, для концент-

рування стоків, що накопичені в районі міста Калуш та загрожують екологічною катастрофою 

цьому регіону. 

mailto:mzeit@i.ua
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Eastern and Central European countries including Ukraine are still strongly dependent on fossil 

fuels and growing demand exists for developing alternative energy sources. Second generation biofu-

els grown on contaminated sites are promising because it avoids food security conflict, has a positive 

input to climate change mitigation issues and can provide sustainable exposure prevention though re-

mediation. Among the second generation biofuels, perennial grass Miscanthus x giganteus has the 

highest harvest yield, and best possibility to be grown on slightly contaminated soils.   

One of the biggest environmental problems in the Eastern and Central Europe is widely spead 

military contaminated sites which can tremendously deteriorated biodiversity, state of water and soil 

resources. Clean-up of contaminated military sites and their convention for future civilian use remain a 

challenges. The goals are two-fold: firstly to avoid environmental damage and to protect the popula-

tion from negative effects caused by contamination of such sites, and secondly to render military sites 

fit for subsequent commercial, recreation and other civilian uses. Growing number of research is fo-

cused at the union of two processes: production of biomass and restoration of marginal soils.  

Investigation on using perennial grass Miscathusxgiganteus for restoration of former military 

sites in Sliac (Slovakia) and Kamenetz-Podilsky (Ukraine) was realized. The research site in Slovakia 

was location of former soviet troops  airforce base; the researh site in Ukraine was a former military 

storage in downtown. The semi-field greenhouse experiment with growing Miscanthusxgiganteus at 

the contaminated soils was done and the monitoring of up taken of heavy metals: Ti, Fe, Mn, Zn, Pb, 

As to the plants’ biomass was provided during vegetation season. The coefficient of process efficiency 

to roots, steams, and leaves was calculated and analyzed.  

Preparation of soil samples for analysis  was done in accordance with the standard ISO 

11464:2006. Preparation of samples from roots, stems and leaves for analysis was done in accordance 

with the standard ISO 11464:2006 and ISO 11465:1993. The analysis of heavy metals in the soil, 

roots, stems and leaves of the plants was provided by   Roentgen-fluorescence analysis using analyzer 

Expert-3L, produced in Ukraine (INAM, Ukraine, http://inam.kiev.us/contact-information). The 

device can detect the concept of chemical elements in a range 12Mg till 92U with high accuracy 

(0,01%). Three parallel measurements were done for each sample. The detected concentration of the 

heavy metals in the soil was determined in mg/kg, and the detecting concentration of heavy metals in 

the roots, stems and leaves were determined in mass units further recalculated to mg/kg by standard 

approach. 

Semi-field pot's experiment confirmed the ability of Miscathusxgiganteus to growing at the con-

taminated military soils. Research shows that utilization of the biomass obtained, as an energy re-

source, is attractive. The next step is testing of proposed  biotechnology  for military contaminated site 

at the Eastern Ukraine, where military operation was recently. 

Research was supported by NATO SPS MYP #G4687. 

http://inam.kiev.us/contact-information
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Contain fat sewer water belong to the highly concentrated industrial flows. In the composition 

contain content of fat 256 - 396 mg/l000 ml. Among the known methods, cleaning deserves attention 

liquid extraction. In this case major is a selection an extractant or mixtures of organic solvents, which 

would serve as an extractant. 

Галузь виробництва олії в Україні – потужній комплекс, який об’єднує виробників насін-

ня та масложирової продукції. Виробничі комплекси оліє жирової галузі включають  підприєм-

ства, що виробляють олію, оліє жирові та оліє екстракційні комбінати. Значна  водоємність та 

відсутність досконалих очисних споруд характерні для більшості підприємств олійно-жирової 

промисловості є характерним явищем в Україні. На цих підприємствах стічні води утворюють-

ся внаслідок промивання сирих олій і жирів. При цьому виділяються кислі та лужні стоки, а 

також конденсаційні, що характеризуються неприємним запахом. Крім цього джерелами утво-

рення стоків є і регенерація жирних кислот з відпрацьованих лугів, і гідрогенізація жирів із за-

стосуванням водню. Такі відходи складно очищати. 

Жировмісні стічні води належать до висококонцентрованих промислових стоків. У своє-

му складі вони містять значну кількість жирних кислот. Зазвичай вони є каламутні, сірого ко-

льору, з пластівчастою суспензією, кислою реакцію середовища, вміст жиру - 256 - 396 мг/л. 

Жир найчастіше присутній у вигляді емульсій типу масло-вода, які покривають поверхню води, 

що ускладнює розчинення кисню. Проходячи через каналізаційні мережі, олії прилипають до 

стінок каналу, склеюють забруднення, внаслідок чого зменшується площа каналу чи потоку. 

Крім цього, у стічних водах присутні органічні кислоти і азотовмісні речовини. Наявність у 

стоках великої кількості органічних сполук, які швидко розкладаються, викликає кислу ферме-

нтацію, в результаті чого виникає гниття.  Деструкція цих забруднень потребує будівництва 

складного комплексу очисних споруд. Застосування існуючих механічних та фізико-хімічних 

методів очищення жировмісних стічних вод не є економічно доцільним, оскільки вони потре-

бують значних витрат, не дають достатнього ефекту очищення і призводять до утворення нових 

відходів, що потребують додаткової утилізації. 

Тому  ведеться інтенсивний пошук найбільш економічних і високоефективних способів 

очищення стічних вод згаданих виробництв. В даний час на більшості підприємств майже від-

сутній економічний механізм забезпечення безпеки довкілля і не стимулює підприємства до 

організації дільниць з очищення стічних вод.  

Характерною рисою при виборі способу очищення має стати поєднання класичних мето-

дів очищення, механічних, фізико-хімічних з  біологічними. В цьому випадку слід селективно 

вилучати із стічної води органічну складову і залишати мінеральну зокрема солв важких мета-

лів і інших інгібіторів росту макро та мікроорганізмів. Тому  уваги заслуговує рідинна екстрак-

ція, як метод селективного вилучення із стічної води органічних забрудників. В цьому випадку 

важливим етапом  розробки є підбір екстрагенту чи суміші органічних розчинників, які б слу-

гували екстрагентом. При підборі суміші органічних розчинників, двох та більше,  як екстраге-

нту важливо встановити гетерогенну область чи область розшарування двох рідин (екстрагенту 

та стічної воли) для ефективного проведення очищення. Це можливе з використанням у най-

простішому випадку трикутних діаграм. 

В подальшому при вирішенні проблеми утилізації вловлених забрудників є створення за-

мкнутого циклу виробництва з метою додаткового отримання цінних білково-вітамінних та лі-

підних компонентів, біогазу тощо. Тому розробка ефективної енерго- та ресурсозберігаючої 

технологічної схеми очищення стічних вод цієї категорії дасть змогу створити систему очи-

щення стоків, якість яких відповідатиме нормативним вимогам при скиданні стічних вод у мі-

ську каналізацію. 
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(pmocek@gig.katowice.pl) 
Based on data of local Lviv boiler house technical and economical analysis of revamping of ex-

isting boiler fueled by gas has been carried out. Nine different options of boiler retrofitting were con-

sidered, they are summarized in the table 1.  Study also includes analysis of  fuel substitution - high 

methane Natural Gas (LHV=35.2 MJ/mn
3
) by biomass pellets (LHV=15,58 MJ/kg, DAF – Dry Ash 

Free) and coal from Lviv – Volhynian Basin (LHV=33.46 MJ/kg, DAF). Calculations were carried out 

for 4 MWth allowing to cover heat demand amounting to 33807 GJ/year as it was evaluated  for  the 

Lviv Oblast model-year. In the study  technical and cost data of commercially available for Polish and 

Ukrainian technologies of the energy conversion  and  two cases of prototype solutions enabling the 

use of local energy sources updated for the year 2016 have been used in the study.   
Table 1 . Analyzed spectrums of technical options 

Lp. Variant of modernization 

Ia Combustion control change 

Ib Combustion control change, new economizer, new boiler control devices 

Ic Combustion control change, new economizer with condensation ,new boiler control devices  

II Change of a existing boiler from gas to biomass pellets burner 

III Change of a existing boiler from gas to Lviv-Volyn oblast type of coal  

IV Adding of a pregasifier system feeding by Lviv-Volyn oblast type of coal  to existing boiler  

V Erection of the new boiler with retort burners  feeding by the biomass pellets 

VI Erection of the new boiler with retort burners feeding by the coal 

VII Erection of a small bubbling fluidized bed boiler with in situ desulphurization 

 Scope of modernization 

 M.pa

l 

M.ao

t 

Mk Me BK BE BKo

n 

BP BZ BO BPR BRet 

Ia             

Ib             

Ic             

II             

III             

IV             

V             

VI             

VII             

Legend: M.pal - modernization of the burner; M.aot - modernization of automation; Mk - moderni-

zation of existing boiler; Me - modernization of the economizer; BK - boiler with automation con-

struction; BE - economizer construction; BKon - construction of condensation and small SOx ad-

sorption system; BP - construction of the reservoir pellet / carbon and coal handling systems; BO - 

construction dust collector (multicyclone); BPR - construction dutch oven; BZ -pregasifier construc-

tion; BRet- retort burner. 

For each option -  energy and efficiency indicators, emissions of CO2, NOx and SOx and basic 

economic indicator – pay-back period have been calculated. In the case of options  focused on limited  

retrofitting  of existing boiler,  the most economic feasible option turns out the option relaying on im-

provements of burners and control system (option Ic). While considering more  complex revamping of 

the boiler,  the most economical solutions is option  III relying on the replacement of Natural Gas and 

additional modification allowing combustion of the coal (adding coal burner to boiler). In case of deep 

reconstruction of the boiler, the best economic indicators  have been achieved by  option V - character-

ized by 6 months pay back period  and thermal  efficiency amounting to 90.8 %. All environmental 

and economical finding of study are summarized on four charts allowing to make an investment deci-

sion. 

mailto:pmocek@gig.katowice.pl
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери 12, м. Львів 
 

It is analysed the structure of the power industry of the Ukraine and its influence on the sur-

roundings. Particular attention was consentrated on analysis of the ecological influence of thermal and 

atomic power stations. 

It is discussed the strategy of the development of the power industry in Ukraine and means of 

some modern technologes using for removing of the harmful effects of the power industry on the eco-

logical situation in the state. 

It was ascertained the technological expediency of zeolites utilizing for purification of gases 

emission from СО2. 

Основним джерелом енергії в Україні є електростанції. В 2013 році 48 % електроенергії 

давали теплові, 6% - гідравлічні і 44% - атомні електростанції. Інші джерела не відігравали сут-

тєвої ролі.  Найбільше шкідливих викидів (до 40%) дає паливно-енергетичний комплекс. Теп-

лові електростанції України викидають в атмосферу 76% оксидів сірки, 53% оксидів азоту та 

26% твердих частинок від всього обсягу шкідливих викидів. З ростом використання вугілля 

слід очікувати збільшення викидів і погіршення екологічної ситуації.  

Аналіз доступних джерел інформації свідчить, що спалювання вуглеводневого палива в 

печах ТЕС не лише забруднює атмосферу, але є основною причиною парникового ефекту про 

що свідчать  висновки більшості вчених екологів, а також моделювання клімату. 

Слід мати на увазі, що теплові електростанції викидають в навколишній простір велику 

кількість теплоти. Не меншим злом у цьому плані є і атомна енергетика. Враховуючи невпинне 

нарощування потужності атомних електростанцій, яка досягає 6000 МВт на реактор, для охо-

лодження конденсаторів таких станцій необхідно витрачати до 300 м
3
/с води, що відповідає 

витраті середньої ріки, та зумовлює трансформацію водних екосистем. АЕС не можуть бути 

альтернативним розв’язком проблеми ще й тому, що, як показала Європейська Комісія, лише 

для стабілізації рівня емісії СО2 у Європі необхідно збудувати 85 атомних реакторів вартістю у 

кілька трильйонів доларів, які додатково вироблятимуть сотні тисяч тонн відпрацьованого яде-

рного палива. 

Для України болючою є тема виводу з експлуатації реакторів, що відслужили ресурс. 

До 2025 р. необхідно вивести з режиму 16 реакторів і щось робити з ними. Це потребує затрат 

астрономічних сум. До того ж демонтаж реакторів і знешкодження відпрацьованого ядерного 

палива, матеріалів і конструкцій надзвичайно небезпечний процес. Отже проблеми атомної 

енергетики складні для розв’язання. 

Відповідь на порушенні питання криється в структурі добування енергії, де частка від-

новлюваних екологічно чистих джерел (сонячна, вітрова, гео-, гідро-, енергія морських хвиль, 

пропливів, фіто маси) все ще дуже мала. За рахунок відновлюваних джерел Україна може пок-

рити не менше 30% сучасної потреби в енергії. Наукою напрацьовані фундаментальні знання в 

галузі космічної і геоенергії, супергравітації, квантової хромодинаміки, суперструн, освоєння 

яких може дати нові економічні та екологічно безпечні джерела енергії. Найбільш перспектив-

ною є енергетика, що модифікує енергію яка існує в екосистемах Землі, тому, що в цьому випа-

дку відсутні зміни балансу і теплові забруднення середовища. 

Усунути шкідливі впливи енергетики на екологію можна в значній мірі завдяки засто-

суванню нових технологій: 

- переробка побутових відходів з одержанням горючих газів; 

- утилізація и використання вторинного тепла з застосуванням теплових насосів 

нового покоління; 

- адсорбційний метод зменшення викидів вуглекислоти з використанням цеолітів. 

В роботі опрацьовано можливості практичного застосування цих технологій. 
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EFFECT OF AG NANOCRYSTALS EMBEDDED IN POTATO STARCH MATRIX 

ON GROWTH OF WILD STRAINS OF ENTEROCOCCUS FAECALIS AND  

ESCHERICHIA COLI  

University of Agriculture in Kraków, 21 Mickiewicza Av., 31-120 Kraków, Poland  
 

In recent years, researchers in the field of nanotechnology found that metal nanoparticles have 

all kinds of previously-unexpected benefits in both the conventional technology and experimental 

medical industries. Silver nanoparticles (@Ag NPs) are known to have inhibitory and bactericidal ef-

fects. The aim of the study was to assess the influence of the and the antimicrobial effect of @Ag NPs 

on Gram-positive and Gram-negative bacteria. Ag nanoparticles were synthesized in Starch gel by re-

ducing silver nitrate by various reducing agents. The results showed reasonable bactericidal activity 

against wild strains of Enterococcus faecalis and Escherichia coli. Bacteria strains were isolated from 

soil and cultivated on Petrie’s dishes for 48 hours in 35 
o
C. After that the strains of bacteria were add-

ed into the flask with liquid TS medium (EMAPOL, Poland) and cultivated for 24 hours. After 24 h 

the samples of 1 cm
3
 of liquid medium with bacteria were moved from cultivation, OD was adjusted to 

0.1 MF. Each experiment was carried out on different stages considering  the  concentration and dura-

tion. The stages of concentrations were from 1 ppm to 200 ppm of  @Ag NPs and duration of pre-

incubation varied test amounted 15 minutes, 180 minutes and 300 minutes. The CFU of bacteria were 

calculated after 24 hours of incubation in 35 
o
C. For each studied strain the inhibition of growth was 

observed at the lowest concentration of @Ag NPs. For E. faecalis  total inhibition of growth was ob-

served after using 150 ppm of @Ag after15 minutes of incubation. In case of E. coli total inhibition of 

growth was observed after using 5 ppm of @Ag after 15 minutes of incubation (Tab. 1.) 

Table 1. The results of the analysis – the effect of different concentrations of nanosilver and incubation 

time on growth of  E. coli and E. faecalis  

 

Strain Time of 

incubation 

[min.] 

Concentrations of @Ag [ppm] 

E
n
te

ro
co

cc
u
s 

fa
ec

a
li

s 
 

 

300 300 300 300 300 300 123 42 0 0 

180 300 300 300 300 300 185 19 0 0 0 

300 300 183 84 0 0 0 0 0 0 0 

15 300 300 300 300 300 300 123 42 0 0 

E
sc

h
er

ic
h
ia

 c
o
li

  

15 15 300 187 43 0 0 0 0 0 0 

180 180 300 81 8 0 0 0 0 0 0 

300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ ПРИ ПО-

ГЛИНАННІ СО2 ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The constant growth of carbon dioxide content in the atmosphere demands urgent solutions 

to eliminate the global problems. One of the solutions is application of photosynthesis under industrial 

conditions. Microalgae as well are capable of photosynthesis and are able to adapt for difficult envi-

ronment. Photosynthesis is effective only during the day. Correlation of physico-chemical and biologi-

cal values allows to understand the processes proceeded in the invstigated biological object. Thus, the 

study of effect of light wave length on the efficiency of microalgae photosynthesis is necessary. 

Невпинне зростання вмісту вуглекислого газу в атмосфері створює передумови до збі-

льшення середньої температури Землі на 5 градусів за Цельсієм до кінця нинішнього століття, 

що загрожує підняттям рівня світового океану та катастрофічними наслідками для всього люд-

ства. 

Одним із способів зменшення кількості вуглекислого газу в атмосфері є розроблення 

ефективних методів вловлення його із промислових газових викидів, серед яких фосинтез є чи 

не найефективнішим серед біологічних методів.  

Фотосинтез ефективно та якісно може здійснюватися в світлий період дня. Існує про-

блема фотосинтезу в нічний час оскільки потребує штучного освітлення, що робить промислові 

технології затратними. Необхідність додаткового штучного  освітлення суттєво збільшує вар-

тість природоохоронних заходів, якщо мова заходить про безперервний процес очищення. Сут-

тєве зменшення енергетичних затрат можливе за рахунок встановлення довжин світлових  

хвиль у видимій області спектра, в яких має місце максимальне поглинання культури мікрово-

доростей. Тому доцільним є вивчення впливу довжин світлових хвиль на процеси фотосинтезу, 

які супроводжують поглинання вуглекислого газу із газового середовища клітинами мікрово-

доростей, та приросту їх біомаси. 

Для культивування мікроводоростей в апаратах із мішалками або колонних біореакто-

рах дифузійним опором на межі «клітина-рідина» можна знехтувати в тих випадках, коли мова 

йде про окремо ростучі клітини. Як показано в цілому ряді дослідів, система із окремо розви-

ваючих клітин мікроводоростей, які знаходяться в рідкому середовищі, може зазнавати вплив 

масопереносу на межі розділу «газ-рідина», але практично ніколи не лімітується переносом ре-

човин в клітину або зворотнім транспортом продуктів метаболізму. 

Аналізуючи спектр поглинання у видимій області водного розчину мікроводоростей 

типу Chlorella слід константувати, що найбільшу інтенсивність поглинання має  область  (340-

400 нм) та (650-700 нм). Цим спектрам відповідає фіолетово-синій та червоний колір світла, 

тому є доцільним проводити поглинання вуглекислого газу саме в цих двох областях.  

Результати експериментальних досліджень приросту біомаси мікроводоростей за за-

значених довжин хвиль описують найінтенсивнішу динаміку приросту, а відповідно і інтенсив-

ність поглинання вуглекислого газу мікроводоростями порівняно з іншими довжинами світло-

вих хвиль видимого спектру світла.  

Окрім цього, фаза пристосування для біореактора, який освітлювався синім та черво-

ним кольором світла характеризується найменшою кількістю відмиранням культури та найбі-

льшою  інтенсивність її приросту у наступних фазах На основі отриманих значень вивчено 

вплив довжини світлової хвилі на динаміку поглинання вуглекислого газу мікроводоростями та 

отримано аналітичну залежність коефіцієнту приросту мікроводоростей від довжини світлової 

хвилі k=f(λ). Дані дослідження засвідчують ефективність застосування даних довжин хвиль у 

спектрах освітлення в умовах реалізації технологій фотосинтезу у темний період часу. 
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Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The upper part of the earth crust is a critical component of the global ecosystem. It is the 

mineral raw materials for production, and habitat of all economic activities of mankind. With the de-

velopment of human society, anthropogenic influence changes the natural geological processes, con-

verts them into anthropogenic processes that damage the environment. The most negative impact on 

the geological environment mining and construction industry. Only 10% mineral raw material that 

man extracted from the depths of the еarth transformed into finished products, the remaining to 90% 

pollutes the biosphere. 

З розвитком людського суспільства антропогенний вплив змінює природні геологічні 

процеси, перетворює їх на антропогенні (інженерно-геологічні) процеси, які змінюють навко-

лишнє середовище. Найбільш негативно впливає на геологічне середовище гірничовидобувна 

промисловість, зокрема специфіка шахтних вод полягає в їх підвищеній кислотності. Покра-

щення якості шахтних вод проводиться в спорудах механічного очищення, які працюють за 

принципом гравітаційного осадження та представлені відстійниками і ставками-відстійниками 

різних типів або у фільтрах із піщаним завантаженням. Фільтруванню піддається невелика час-

тина загального обсягу шахтних вод, які призначені для використання технічних потреб вугіль-

них підприємств. 

Найбільшого поширення набули ставки-відстійники, через просте обслуговування та 

конструкцію. Перевагою технології очищення стічних вод використанням ставків-відстійників, 

є суміщення процесів освітлення води та складування осадів. Недоліком є те, що в ставках-

відстійниках не проводиться нейтралізація шахтних вод, внаслідок чого формується негативний 

вплив на стан навколишнього середовища. Технологічні схеми, для очищення стічних вод із 

використанням освітлювачів характеризуються високими показниками якості очищеної води, 

однак вони застосовуються рідко. У цілому, проблема нейтралізації шахтних вод, не дивлячись 

на велику кількість розробок, залишається мало вивченою. 

У процесі руху води, через вироблений простір вона збагачується сірчаною кислотою, 

яка утворюється в результаті взаємодії колчедану, що міститься у відвалених породах та у ву-

гіллі, а також за рахунок корозії шахтного устаткування. 

Нейтралізація сірчаної кислоти, що міститься в шахтній воді, може проводиться в ста-

вках-відстійниках лугами або солями. Найбільш дешевим та доступним для нейтралізації шах-

тних вод запропоновано використовувати гідроксид кальцію. Як приклад, запропонована тех-

нологія , яка полягає в нейтралізації кислих шахтних вод у процесі підняття їх на поверхню. 

Пропонована технологія відрізняється нейтралізацією шахтних вод на поверхні.  

Для інтенсифікації осадження заліза запропоновано застосовувати змішувач-аератор, 

який служить для збагачення шахтних вод киснем. Реакція нейтралізації кислих шахтних вод 

вапном відбувається наступним чином: 

 

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O;    FeSO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + Fe(OH)2 

 

У присутності повітря Fe(OH)2 швидко окислюється та переходить в Fe(OH)3:  

                                  

4Fe(OH)2 + O2 + H2O → 4Fe(OH)3 

 

Знаючи вміст вільної сірчаної кислоти та заліза в шахтній воді можна визначити ви-

трату вапна на її нейтралізацію та знезалізнення. За наявності в воді крім заліза інших металів, 

кількість вапна визначається з урахуванням їх вмісту. 

Запропоновані умови нейтралізації шахтних вод на поверхні, безпосередньо в ставках-

відстійниках з одночасним осадженням сприяє зменшенню негативного впливу на водний ба-

ланс навколишнього середовища. 
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It is known that sulfur contained in virtually all types of energy and natural resources (oil, 

natural and associated gas, coal, ore, including sulphide, sulphate, etc.). Thus there is a pattern, the 

deeper in the Earth are deposits of raw materials, especially in their content of sulfur On admission to 

the atmosphere from exhaust gases of sulfur oxides cause significant harm to biota (destroy chloro-

phyll, inhibit cells activity violate redox properties of their components, etc.).  

Забруднене атмосферне повітря є небезпечним екологічним фактором, який негативно 

впливає на рослини, тварини та стан здоров'я людини. 

Рослини особливо чутливі до забруднення атмосферного повітря в зв'язку з автотроф-

ним характером метаболізму (здійснення фотосинтезу). Сліди дії забрудненого повітря на рос-

лини простежуються в радіусі десятків та сотень кілометрів від промислових об'єктів. Під 

впливом газоподібних токсичних промислових відходів виникають різні пошкодження органів 

рослин, порушується структура фітоценозів внаслідок загибелі газочутливі видів рослин.  

Механізм дії кислих газів на рослини полягає в порушенні обміну речовин, фундамен-

тальних процесів фотосинтезу та дихання, водного режиму, діяльності багатьох ферментів вна-

слідок підкислення клітинного соку та цитоплазми. Під впливом газоподібних токсикантів по-

рушується катіонно-аніонний баланс клітин рослини, накопичуються баластні токсичні продук-

ти, руйнуються фотосинтетичні структури, пошкоджуються електронно-транспортні шляхи мі-

грації енергії від фотосинтетичних пігментів до центрів їх використання, зменшується ефекти-

вність використання світлової енергії для відновних процесів, виникають автокаталітичні лан-

цюгові реакції вільно-радикального та фотодинамічного окислення.  

Газостійкість різних видів дерев та чагарників неоднакова. В силу анатомо-

морфологічних та фізіолого-біохімічних особливостей одні види можуть переносити в 5-50 ра-

зів більшу концентрацію шкідливого газу без помітної шкоди для себе в порівнянні з іншими 

видами. Для оптимізації екологічного середовища засобами озеленення найбільш перспективні 

асортимент газостійкості рослин, які мають яскраво виражену здатність до біологічної очистки 

повітря шляхом поглинання із забрудненого повітря шкідливих речовин і їх нейтралізації та 

детоксикації (знешкодження) в клітинах, тканинах та органах ( «біологічні фільтри»). 

Рослини мають унікальну фільтруючою здатністю. Вони поглинають з повітря і нейт-

ралізують в тканинах значну кількість шкідливих газоподібних техногенних відходів, сприяю-

чи збереженню газового балансу в атмосфері. Різними дослідниками експериментально дове-

дена здатність рослин до поглинання та метаболізму аліфатичних та ароматичних канцероген-

них вуглеводнів, фенольних сполук, оксиду сірки, сірководню, сірковуглецю, аміаку, фторидів, 

хлоридів та інших речовин. 

Даний напрям досліджень, а саме біологічне очищення атмосферного повітря є суттє-

вим доповненням до технологічних методів його очищення. Встановлено, що лісові фітоценози 

в процесі життєдіяльності щодоби переробляють асиміляційні апаратом до 500 тис.м
3
 повітря.  

У структурі насаджень підприємств - «зеленого фільтра» необхідно розрізняти фрон-

тальну, серединну і тилову частини, які повинні відповідно руйнувати газові потоки, істотно 

знижувати їх концентрацію та повністю їх знешкоджувати. Виконання цих функцій забезпечу-

ється підбором високо газостійких видів рослин з максимально вираженою газопоглинальною 

здатністю, що володіють значною біомасою листя в різні пори року. 
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The oxides of nitrogen (NOx) appear in the process of burning any of fossil types of fuel, 

that contain nitric connections, and also those that does not contain, due to oxidization of nitrogen on 

air. Nitrogen forms with oxygen the row of connections(N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 of N2O5), 

properties of that, activity and duration of existence, are different and small depend on a kind and 

composition of fuel, and their concentration is determined by the mode and organization of processes 

burning of fuel.For neutralization oxides of nitrogen in exhaust-gass in a motor transport apply the 

catalytic systems. 

Оксиди нітрогену утворюються в результаті спалювання палива за умови взаємодії ки-

сню та нітрогену атмосфери, а в подальшому оксид азоту (II) NO перетворюється в атмосфер-

ному повітрі в оксид азоту (IV) NO2   

NOх - це руйнівники озону, це парникові гази, вони зумовлюють кислотні дощі,беруть 

участь у фотохімічних реакціях утворення смогу, безпосередньо негативно впливають на лю-

дину та рослинність. 

Одним із способів зменшення кількості оксидів азоту в атмосфері є впровадження 

ефективних методів вловлювання його із промислових газових викидів та автомобілів. «SCR» 

— це назва технологічної процедури доспалювання для транспортних засобів з дизельним дви-

гуном, яка дозволяє знизити обсяги шкідливих викидів оксидів азоту (NOx). SCR — переклада-

ється від "Selective Catalytic Reduction" (селективна каталітична нейтралізація), яка включає в 

себе такі основні компоненти: каталітичний нейтралізатор SCR, модуль впорскування рідини, 

бак з розчином концентрату селективної очистки. Розчин концентрату селективної очистки азо-

ту перетворює шкідливі NOx у відпрацьованих газах транспортного засобу з дизельним двигу-

ном в безпечні азот та водяну пару, значно знижуючи при цьому викиди оксидів азоту (NOx), 

концентрат селективної очистки азоту - це розчин високоочищеної сечовини, яка за технічними 

параметрами сильно відрізняється від карбаміду, тобто, сечовини звичайної, яка широко вико-

ристовується в сільському господарстві. 

Оптимальна концентрація реагенту була встановлена експериментально, оскільки ви-

вчали замерзання розчину сечовини за концентрацій від 0 до 70% за низьких температур. Для 

надійної експлуатації автомобіля температура замерзання реагенту має бути мінімальною. Екс-

периментальним шляхом виявлено, що оптимальну, тобто найменшу температуру замерзання, 

має розчин, що містить 32,5 % сечовини у попередньо підготовленій воді. 

За допомогою насосу розчин сечовини забирається із бака та подається через трубоп-

ровід до форсунки. За допомогою блоку управління двигуна реагент дозовано подається із фор-

сунки в гарячі відпрацьовані гази.  

Дозованість необхідна, оскільки дуже важливим є співвідношення сечовини та оксидів 

азоту. Внаслідок процесу гідролізу за 180° С ще до каталізатора та безпосередньо в ньому про-

ходить кілька хімічних реакцій. В результаті яких оксид азоту (NOx), перетворюється на азот та 

безпечну водяну пару. 

             

(NH2)2 CO> HNCO + NH3            HNCO + H2O > NH3 + CO2 

 

У подальших реакціях в відновному каталізаторі бере участь аміак. У процесі взаємо-

дії з ним оксиди азоту (монооксид та діоксид) віддають молекули кисню. При цьому утворю-

ються нешкідливі азот та вода у вигляді пари. 

                                

NO + NO2 + 2NH3 > 2N2 + 3H2O 

 

Даний метод має суттєві екологічні переваги, оскільки кількість оксидів азоту знижу-

ється у вихлопних газах більше ніж на 90%. В цьому випадку викидами є лише азот та водяна 

пара. Перспективним є впровадження даного методу в промисловості,зокрема на і ТЕС. 
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In Poland, biomass is still considered as the basic source of renewable energy. Energy from bio-

mass accounts for 15% of global energy consumption, while in developing countries this share is 

higher. The main advantage of biomass is lower emissions of sulfur dioxide during combustion com-

pared to fossil fuels. 

Main source of biomass for production of low-processed solid biofuels, such as bales or chips and 

high processed like pellets or briquettes, are plantations of energy plants. 

Energy plant species, possible to use as a raw material for the production of biofuels, are plants 

characterized by a high annual growth, resistance to disease and pests, small habitat requirements and 

adaptation to the Polish climatic conditions. 

A new species, characterized by high values of pro energetic attributes is cup plant Silphium perfolia-

tum L. But there is no research on issues of cup plant biomass briquetting and evaluation of the quality 

obtained briquettes. 

The aim of the research was to determine the influence of material fragmentation degree on the se-

lected quality parameters of briquette from cup plant biomass  

Briquetting conducted at a pressure of agglomeration: 27MPa, 37MPa, 47 Mpa. The product ob-

tained was evaluated in terms of quality characteristics, such as mechanical durability and specific 

density. The obtained values of the above parameters are shown in Table 1. Research material were 

cup plant shoots provided from the experimental plantations, pre-chipped on the forage to the theoreti-

cal length L = 15 mm and then milled into hammer mill using a sieve with a diameter of holes: ø10 

mm and ø15 mm. Obtained briquette quality was assessed according to guidelines included in PN-EN 

14961-3:2011. Accordance with these requirements determined the specific density of the briquette. 

Furthermore determined the durability of obtained briquettes. The measurement was carried out ac-

cording to PN-EN 15210-2:2011 

Table 1 Quality parameters of briquettes with a humidity of 12% 

Quality parameter 

 

Particulate material 

L10 S10 S6 

Pressure, MPa 

27 37 47 27 37 47 27 37 47 

Mechanical durability, % Mean 80,2 88,14 93,09 89,7 91,53 94,97 92,51 93,06 95,04 

Std deviation 0,95 0,9 0,35 0,34 0,48 0,34 0,33 0,32 0,67 

Specific density, kg·m
-3

 Mean 836,5 890,3 922,3 885,8 915,6 982,1 920,2 941,8 989,9 

Std deviation 13,56 17,74 18,5 12,46 15,04 11,7 11,05 11,28 8,15 

 

The results of the qualitative assessment of obtained briquettes showed that: 

1. Cup plant biomass is a suitable raw material for the production of compact solid biofuels (bri-

quettes).  

2. It has been shown that the greater degree of fragmentation of the material increases the quality 

of studied parameters.  

3. In the case of density of briquettes for all research variants, was obtained  the lowest quality 

class  DE 0.8. Range of obtained values was 836,5 kg·m-3 to 989,9 kg·m-3.  

4. Briquettes obtained from the raw material from straw cutter (L10) is characterized by quality 

allowed by the standard (mechanical durability – 93,09%, specific density – 922,7 kg·m-3).  

5. Taking into account the optimization of energetic expenditure incurred in the production of 

briquettes from cup plant, a variant of production  without very energetic milling process can be taken 

into account, due to the fact that the quality parameters of biomass briquettes made from milled bio-

mass is slightly higher than the parameters of briquettes from chaff length of 10mm. 
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Biomass is one of the oldest renewable energy sources. Is obtained mainly from agricultural pro-

duction, forestry as waste or residue production. One of the plants that can be used for energetic crops 

is Cutleaf coneflower Rudbeckia laciniata L. It forms dense clumps. Currently, this plant is quite 

common in the wild, wet positions, located along watercourses. Effectively use of cutleaf coneflower 

biomass for biofuel production is possible after determining these properties, which significantly affect 

the course of the different stages of processing.  

The scope of work included the determination of the following physico-mechanical properties of 

the shoots: length and diameter (on height of cut at harvest), work of cutting, modulus of elasticity, 

specific density and calorific value.  

Material for researches was derived from the experimental energy plantations located in the 

Faculty of Production and Power Engineering. Collection of shoots was made in autumn 2011. Har-

vested plant shoots were formed into bundles, and were subjected to the process of seasoning in order 

to reduce the humidity (covered shed).  

For the realization of the planned stages of work has been used testing equipment supplied by the 

Laboratory of Technician and Technology of Solid Biofuels Production in the Department of Mechan-

ical Engineering and Agrophysics. 

Cutleaf shoots (Rudbeckia laciniata L.) pre-tested in terms of energetic use are characterized by 

the desired properties regarding to the plants being considered as energetic species. Additionally, as 

mentioned in the introduction, this plant as an alien species pose a threat to native vegetation, it seems 

reasonable to recommend making a collection of these plants and processing into biofuels. Mowing of 

cutleaf plants in incomplete seed development phase will limit her expansion, and on the other hand 

will allow to gain the biomass with favorable properties. It also seems possible, due to habitat re-

quirements, conducting of controlled crops on wet areas or even periodically flooded. These areas are 

often excluded from the production of food, which means that it will not compete with food produc-

tion.  

Taking into account a sort of cutleaf shoots and its physical properties, seems to be possible to 

use in the harvesting technology machinery park used in the production of hay or haylage. From this 

perspective, the use of this machinery park, that is relatively popular among farmers, will facilitate the 

collection of existing "crops" and purposely assumed the plantation.  

Thus, taking into account the above arguments relating to the need to control of Cutleaf crops  

and the fact  that is characterized by a pro-energetic physical and mechanical properties, it can be de-

termined as a source of biomass for energy purposes. However, it is necessary to conduct further re-

searches related to combustion and with the development of optimal techniques and its processing 

technology. 
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The article presents the results of research the instantaneous dynamics specific heat power of the 

solar collector. The article describes the results of a study efficiency of combined solar on the south-

western and south-eastern orientation relative to the horizon in Ukraine. In the article the proposed 

solar energy experimental solar combined. Results of the study can be used in the design and choice of 

location of solar heat in Ukraine. 

Відомо, що в 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) та 1997 році в Кіото (Японія) 183 

країни підписали Конвенцію по збереженню клімату, серед цих країн була й Україна. Галузь 

відновлюваних джерел енергії в Україні передбачає не лише збереження енергії за рахунок 

ощадливого використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів, але й забезпечення 

умов для максимально ефективного її використання і покращення стану довкілля. 

Для вирішення цієї проблеми було запропоновано використовувати геліосистему, особ-

ливістю якої є те, що абсорбер в геліоколекторі виконано гофрованим та з покрівельного мате-

ріалу. Таке виконання поглинача дозволяє знизити вартість геліосистеми загалом. 

У дослідженнях були використані заміри інтенсивності потоку сонячної енергії I, Вт/м
2
 

на площину колектора, які наведена на рис. 1.  

 
а)      б) 

Рис. 1. Інтенсивність теплового потоку сонячної енергії I, Вт/м
2
 в площині колектора  

за південно-західної (а) та південно-східної (б) орієнтації 

В режимі протоку геліоколектор за південно-західного напрямку горизонту дозволяє 

накопичити протягом години до 730 Вт/м
2
, при зміні находження інтенсивності теплового по-

току сонячної енергії від 915 до 863 Вт/м
2
 (рис. 2а).  

  
а)      б) 

Рис. 2. Динаміка зміни питомої миттєвої теплової потужності сонячного колектора Qск, Вт/м
2
 

за умов південно-західної (а) та південно-східної (б) орієнтації 

Отже, у вечірній час питома миттєва потужність геліоколектора за умов південно-

західної орієнтації становить 400 Вт/м
2
, та відрізняється від південно-східної у цей період на 

9%. Комбінована геліосистема в режимі протоку є ефективною для забезпечення будівлі низь-

котемпературним теплоносієм. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТА-
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In work paid considerable attention to solar heating systems and proposed to use this solar 

heating system in energy-efficient homes in Ukraine. In the work analysis the efficiency combined 

heating system in the conditions of southern orientation of the territory and the different modes. In the 

article the dynamics of temperature of heat carrier solar heating systems for different modes of 

operation of solar models. 

Застосування геліоустановок в енергоефективних будинках на території України є основ-

ним рішенням для зменшення енергоспоживання будівлями. 

Запропоновані моделі систем сонячного теплопостачання мають вдосконалену конструк-

цію, оскільки функцію теплопоглинача виконує покрівельний матеріал будівлі пофарбований в 

чорний колір (наприклад, оцинкована сталь), що дозволяє знизити вартість системи, підвищити 

її ефективність та спростити конструкцію сонячного колектора для масштабного використання 

таких конструкцій. Важливою умовою для ефективної роботи сонячного колектора є його оріє-

нтація за сторонами горизонту. Саме тому сонячні колектори досліджувались на південну сто-

рону горизонту.  

Запропоновані експериментальні комбіновані системи сонячного теплопостачання (ССТ) 

працюють у двох різних режимах, а саме: «гравітації» та «протоку». Коефіцієнт корисної дії 

(ККД) системи теплопостачання приймає зростаючу тенденцію та досягає свого максимуму в 

вечірній час в обох режимах роботи. Це пов’язано із акумуляцією теплоти площиною сонячно-

го колектора від зовнішнього середовища, оскільки коливання температури протягом експери-

менту мали незначний характер. 

На рис. 1. та рис. 2 наведено ефективності використання експериментальних комбінова-

них ССТ в літній період часу.  

 
Рис. 1. Ефективність системи сонячного теплопостачання ηССТ у режимі протоку за умов 

південної орієнтації 

 
Рис. 2. Ефективність гравітаційної системи сонячного теплопостачання ηССТ за умов 

південної орієнтації 

Для ранкового періоду характерним є те, що усереднена ефективність системи в режимі 

протоку досягала 45%, що для гравітаційної на 15% менше. 
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МЕТОД УТИЛІЗАЦІЇ ЗОЛИ ТЕС ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО НА-

ВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ 

І ФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42453, 

e-mail: rector @ nung. edu. u a 

2 ПОЛТНТУ, 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (0532) 561604, 
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The work deals with the problem of utilization of industrial waste heat power plants to reduce 

environmental impact. A study on the possibility of using ash Burshtyn TPP raw mixture for porous 

materials. Based on research developed scientific principles of technologies for the production of 

building materials from recycled materials (ash). 

Кількість викидів в атмосферу в Галицькому районі в цілому залежить від викидів Бур-

штинської ТЕС і вони становили в останні роки 75-80% загальних забруднень. Твердими відхо-

дами основного виробництва БуТЕС є паливний шлак і зола. Відходи виробництва складуються 

на золошлаковідвали площею 204,6 га. Зараз викликає особливу стурбованість те, що зо-

ловідвали з часом стануть переповненими, а нове місце для зберігання ще не підготовлено, то-

му що землі навколо БуТЕС є сільськогосподарського призначення. Тому важливою задачею є 

утилізація твердих відходів. В зв´язку з тим, що основними складовими золи ТЕС є Si02 та 

А1203, то її цілком доцільно використовувати  в якості основного компоненту в сировинних су-

мішах перед термічним спученням у виробництві в технологіях отримання пористих матеріа-

лів.В наших дослідженнях вивчалася можливість використання золи БуТЕС в технологіях ви-

робництва ПТМ та комірчастого бетону. До складу сировинної суміші вводили портландцемент 

Криворізького ПАО «ХайдельбергЦемент» (ДСТУ Б В. 2.7-.46:2010. Технологічна схема пока-

зана на рис.1. 

 
Рис. 1 Схема виробництва ПТМ. 

При виробництві нових ПТМ на основі Бурштинської золи використовується зола вино-

су, яка в існуючому технологічному ланцюгу подається гідротранспортом на золовідвал №3. 

Запропонована технологія передбачає беспосереднє використання золи-виносу без транспорту-

вання на золосховище. Золу із золосховищ пропонується використовувати у виробництві пори-

стого бетону. У якості добавок застосовували  NaCl або Na2SO4  (1-2%)  для прискорення струк-

туроутворення і підвищення міцності матеріалу. 
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The method of determination of energy using and technical potential of renewable energy 

sources in Lviv’s region are discussed. The results for three districts of Lviv’s region – Drogobych, 

Skole and Staryisambir districts are presented. 

Визначальним показником ефективності економіки кожної країни, що відображає обся-

ги споживання енергоресурсів, є енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП): чим 

менша енергоємність, тим більш ефективна економіка. Цей показник в Україні у 2,0-2,5 рази 

вищий порівняно з розвиненими країнами Європи. Енергетичний сектор економіки належить 

до системно-утворюючих галузей, від яких безпосередньо залежить конкурентоздатність вітчи-

зняного виробництва та рівень життя і соціального забезпечення громадян. Тому, для зростання 

сучасної економіки України пріоритетним і невідкладним завданням є підвищення її енергое-

фективності, що передбачає [1]: 

- зменшення питомого споживання енергії у промисловості і соціальній сфері та підви-

щення ефективності використання енергетичних ресурсів шляхом комплексного застосування 

енергозберігаючих технологій; 

- використання альтернативних, в тому числі відновлювальних, джерел енергії (ВДЕ).    

Для впровадження ВДЕ необхідно комплексно охопити споживання енергетичних ресу-

рсів, технічний потенціал альтернативних джерел енергії та адміністративно-територіальних 

одиниць - селища, міста, району, області. В основу пропонованої методики покладено співстав-

лення енергетичних показників різних видів енергії з можливістю планування їхнього збалан-

сованого впровадження [2].  

У доповіді представлено результати дослідження технічного потенціалу відновлюваль-

них джерел енергії для трьох гірських районів Львівської області - Дрогобицького, Сколівсько-

го і Старосамбірського. На основі статистичних даних при дослідженні енергетичного потенці-

алу альтернативних та відновлювальних джерел енергії територій розраховується технічно до-

сяжний потенціал енергії сонця, вітру, води, біомаси, довкілля та будується структура потенці-

алу.   

Показано, що технічний потенціал відновлювальних джерел енергії для вказаних райо-

нів співрозмірний з енергетичними показниками фактичних обсягів споживання традиційних 

паливно-енергетичних ресурсів – природного газу, вугілля, нафти.  

В роботі також запропоновано новий спосіб планування поетапного впровадження аль-

тернативних та відновлювальних джерел енергії на основі співставлення діаграми прогнозу  

споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів і діаграми впровадження ВДЕ з пос-

туповим заміщенням традиційних паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу природного 

газу. 

З використанням запропонованого способу розроблено плани впровадження ВДЕ для 

трьох гірських районів Львівської області - Дрогобицького, Сколівського і Старосамбірського. 

Показано, що при системному провадження ВДЕ вказані райони Львівської області можуть ві-

дмовитися від використання природного газу.  

Література: 

1. Подольський М.Р., Гвоздевич О.В. Використання відновлювальних джерел енергії в 

Україні: територіальні аспекти. // Енергоефективність 2010. Тез. доп. міжнар. наук.-практ. 

конф. (19 – 21 жовтня 2010 р., м. Київ). – Київ: ІГ НАН України, 2008. – с. 165-168. 

2. Подольський М.Р., Шпак Я.Ф., Гвоздевич О.В. Король В.Й. Дослідження енергоспоживан-

ня та визначення потенціалу відновлювальних джерел енергії територій. // Сталий розвиток те-

риторій: енергія, вода, відходи, рекультивація. Тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф. (06 – 08 квіт-

ня 2011 р., м. Львів). – Львів: «Тріада плюс», 2011. – с. 230-240. 
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The energy analysis that was conducted on three buildings gave the possibility to determine the 

difference between the operational energy savings compared to the predicted energy savings, which 
was calculated during energy audits of individual buildings. The future investments were evaluated, as 
well as the payback period was estimated. 

У багатьох країнах вже на протязі значного часу зусилля спрямовуються на проведення 
термомодернізації, ціллю якої є значне скорочення споживання енергії в існуючих будівлях. В 
першу чергу це відноситься до житлових будинків та будинків громадської діяльності. Незале-
жно від типу будівлі підтримуються в першу чергу заходи щодо комплексної термомодерніза-
ції, яку останнім часом часто називають "глибокою" і яка включає в себе поліпшення теплоізо-
ляції конструкцій будівлі, а також поліпшення ефективності систем опалення, гарячого водопо-
стачання, охолодження та стаціонарно вбудованого освітлення. В аналізі таких комплексних 
заходів розглядається також можливість використання відновлювальних джерел енергії. Не-
від’ємним елементом оцінки досягнутих результатів термомодернізації поряд із очікуваним 
ступенем економії енергії є і аналіз інвестиційних затрат та очікуваного терміну окупності цих 
затрат, за рахунок яких проводиться термомодернізація. Розрахунки, які є складовою енергоау-
диту, і які пов’язані із енергоспоживанням будинку, проводяться у відповідності до чинних єв-
ропейських стандартів. Нами проводився аналіз, ціллю якого було визначення розміру розбіж-
ностей між енергетичними та фінансовими ефектами, що містяться в аудитах та реальними 
ефектами, а також виявлення причин їх появи в ракурсі опалення будівлі. 

Аналізом встановлено, що заходи, комплексної термомодернізації сприяли значному ско-

роченню споживання тепла для опалення в аналізованих будівлях. Зниження потреби на тепло 

за умови дотримання зовнішніх та внутрішніх стандартних умов в порівнянні з цією величиною 

до проведення термомодернізації коливалася від границях 44% - 59%. Будівлі характеризува-

лись значно нижчими потребами в теплі для опалення, ніж до термомодернізації. Цей показник 

після термомодернізації для всіх будівель близький і знаходився в діапазоні від 24,0 до 26,2 

кВт-год/м
3
. 

Слід зазначити, що отриманий рівень ощадності, віднесений до так званих стандартних 

умов, ще не означає, що наступить задеклароване реальне зменшення споживання тепла, оскі-

льки перед термомодернізацією в будинках не були дотримані вимоги нормативів. Досягнення 

поставленої мети можливе лише за умови коли експлуатація будинків буде проводитись прави-

льно, а потреба в теплі і  споживання енергії будуть раціональними. Нездатність контролювати 

і аналізувати споживання енергії в будівлі, а також проведення біжучих експлуатаційних захо-

дів щодо підвищення ефективності опалювальної системи може призвести до значних розбіж-

ностей між прогнозованим та реальним ефектами. Важливим питанням проведення інвестицій-

ної термомодернізації є планування та аналіз витрат, понесених в ході реалізації інвестицій. У 

нинішніх умовах конкуренції на будівельному ринку, витрачені інвестиційні фактичні кошти є 

нижчими від планованих. У деяких випадках настає значне збільшення інвестиційних витрат 

через необхідність проведення супроводжуючих робіт, що викликає відповідно збільшення те-

рміну окупності. Слід зауважити, що інвестиції комплексної термомодернізації, яка проводи-

лась для аналізованих будинків, не належать до проектів, які характеризуються хорошими еко-

номічними показниками. Проте, необхідно підкреслити, що економічні аспекти не є найважли-

вішим критерієм для оцінки термомодернізації. Термомодернізація цих будівель окрім значно-

го зниження споживання тепла, що дозволяє значно скоротити викиди забруднюючих речовин 

в атмосферу, сприяла серед інших речей покращенню теплового комфорту в приміщеннях, до-

зволила довести конструкцію будівлі та опалювальної системи до сучасних обов’язкових вимог 

згідно технічно – будівельних норм, дозволила усунути багато несправностей в процесі прове-

дення ремонтних робіт, сприяла значним естетичним ефектам в будинках та поліпшенню вико-

ристання та експлуатації будівель. 
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The post-combustion CO2 capture method with monoethanolamine (MEA) absorption without 

stream split has two shortcomings: significant steam consumption to regenerate amine solution and 

relatively high cost of heat exchange equipment of absorption unit or Heat Exchange Network of Ab-

sorption Unit (HEN AU). The high effective plate heat exchangers are proposed as components of 

HEN AU to decrease its cost. The possibility of flue gas stream heat integration for heat supply to the 

desorber is studied too. 

Сьогодні зростає інтерес до уловлювання СО2 після згоряння палива, що пов'язано з 

кліматичними змінами. До традиційних способів застосування СО2 в теперішній час додається 

його використання при видобутку нафти, а також існує можливість його застосування як носія 

тепла для сухих гарячих гірських технологій, як рідину, придатну для видобування природного 

і сланцевого газу та відновлення вугільних пластів метану. Спосіб вловлювання СО2 методом 

абсорбції не є новим, і відомий протягом сімдесяти років. Він був використаний для малого ма-

сштабу екстракції діоксиду вуглецю з димових газів котельних для харчової промисловості. З 

підвищенням вимог до рівня уловлювання СО2 в процесах згорання палива, необхідно викорис-

товувати високо ефективні і економічно доцільні технології. 

Сьогодні одним з широко використовуваних методів уловлювання СО2 є метод абсорб-

ції на основі моноетаноламіна (MEA) без розщеплення потоку, який потребує значні витрати 

пари для регенерації розчину аміну. У роботі аналізується теплообмінна мережа установки аб-

сорбції - десорбції (ТМАД) з використанням методології інтеграції процесів. За допомогою 

комп'ютерного моделювання проведений аналіз економічно життєздатних варіантів експлуата-

ційних параметрів десорбціонной колони. Розглянуто можливість використання компактних 

пластинчастих теплообмінних апаратів (ПТА) [1] з інтенсифікацією тепловіддачі у ТМАД. 

Представлено різні варіанти температурних режимів всередині проміжного теплообмінника та 

для кожного випадку для даної позиції визначено теплообмінні апарати двох типів: пластинча-

стий та кожухотрубчастий, як наведено в роботі [2]. Проаналізований вплив використання 

спроектованих теплообмінних апаратів на споживання тепла, енергоефективність та інвести-

ційну вартість всієї ТМАД, надано порівняння апаратів згідно розглянутим параметрам.  

Використання в ТМАД ПТА у порівнянні з використанням звичайних кожухотрубчас-

тих теплообмінників дозволяє при тій же або навіть меншій вартості теплообмінників заощади-

ти до 13% використання енергії. 

 
Література 
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Several technically possible solutions were analyzed that cover a supply of homes with non-
renewable and renewable energy sources for heating, hot water and lighting. The structure of energy 
demand for this purpose and the relationship between indicators of demand for useful, final and non-
renewable primary energy was displayed. 

На протязі декількох останніх років до будинків, незалежно від їх функціонального приз-

начення, ставиться вимога щодо використання енергії. Ця вимога виражається через показник 

використання невідновлювальної первинної енергії. Обов'язковим при розрахунку первинної 

енергії будівлі слід розглядати допоміжну електроенергію, необхідну для забезпечення функці-

онування технічних пристроїв. Ці пристрої містяться системах опалення, гарячого водопоста-

чання та охолодження. Кількість первинної енергії залежить від типів використовуваних дже-

рел енергії, що працюють в когенерації, помп тепла, енергії сонячного випромінювання (напри-

клад сонячні колектори, фотоелектричні системи), енергії вітру, біомаси або біогазу. Дані, оде-

ржанні за результатами роботи установки Національного університету «Львівська політехніка» 

(сумісна робота помпи тепла типу «повітря – вода» та сонячні колектори), показують більшу 

ефективність використання помпи тепла в порівнянні з сонячними колекторами. В період з гру-

дня 2013 до вересня 2014 року помпа тепла виробила 6 417 кВт теплової енергії, кількість теп-

ла, одержаного від роботи сонячних колекторів складає 2 436 кВт. Така значна різниця у кіль-

кості виробленого тепла пояснюється нерівномірністю сонячної енергії протягом доби та її зна-

чною залежністю від погодних умов, що знижує ефективність використання сонячних колекто-

рів. В цей же час робота помпи тепла відзначається рівномірністю протягом доби та незначною 

залежністю від погодних умов. 

Нами проводився аналіз впливу способу забезпечення будинку енергією на величину річ-

ної потреби кінцевої енергії і первинної невідновлюваної енергії на прикладі п’яти громадських 

будівель: три шкільні об’єкти один офісний і один офісно – виробничий (надання послуг). Для 

кожного будинку розглядались шість варіантів технічного розв’язання можливостей забезпе-

чення будинку енергією для цілей обігріву і приготування теплої води. 

Аналіз результатів розрахунку дозволяє констатувати наступне: 

- Показник річного попиту на корисну енергію для всіх будівель, які аналізувались, зна-

ходиться в діапазоні від 59,1 до 72,9 кВт/м
2
 за рік. Це пов'язано, крім усього іншого від дещо 

різних значень коефіцієнтів теплопередачі будівельних перегородок, від співвідношення сторін 

будівлі, від ступеня заскління будівлі і від орієнтації будівлі відносно сторін світу. 

- Значення показника річної потреби на кінцеву енергію, за винятком варіантів з викори-

станням помп тепла, є приблизно від 1,7 до 2 разів вище, ніж значення спожитої енергії у зв'яз-

ку з врахуванням енергії на освітлення та ступеня досконалості технічних систем. 

- Відповідність вимогам сьогоднішніх польських технічних норм з точки зору темпів рі-

чного споживання первинної енергії мала місце лише для деяких варіантів. Ці варіанти перед-

бачали використання біомаси, використання помп тепла, а електричну енергію отримували із 

фотоелектричних елементів як допоміжну для живлення різних пристроїв. 

- Найбільший питомий вклад в структурі показника первинної енергії склала електрична 

енергія, призначена на освітлення, а найнижчий питомий вклад – енергія на покриття потреб, 

пов’язаних із підготовкою гарячої води. 

- - Навіть при збереженні вимог теплоізоляції будівельних перегородок і використанні 

типових, відповідно до вимог, розв’язків щодо технічної оснащеності будівлі, в багатьох випа-

дках неможливо забезпечити відповідність технічним вимогам щодо первинної енергії. Єдиним 

способом зменшити витрати первинної енергії є впровадження технічних рішень із викорис-

танням відновлюваних джерел енергії. 

Узагальнюючи отримані результати можна зробити висновок, що у кожному випадку 

перш ніж вирішити питання вибору джерела енергії необхідно провести економічний аналіз із 

позицій порівняння різних показників питомих витрат енергії із врахуванням цін на енергоносії 

і застосовуваних тарифів на тепло, газ і електричну енергію. 
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The role of natural light in architecture and construction is extremely important and 

multifaceted. Daylight - the basic element of visual comfort, has a beneficial effect on humans. He - 

one of the main instruments for the formation of aesthetics of interiors and exteriors. And finally, it is 

the lighting depends Thermal balance of buildings, as well as the scale of energy consumption. natural 

lighting system must be well thought out in order to fulfill their function as fully as possible and to 

avoid related problems, in particular relating to energy efficiency in buildings. 

Забезпечення оптимального світлового режиму, складовими якого є природне та штучне 

освітлення, має значення не тільки для створення нормальних умов праці й побуту людей, але й 

психофізіологічного стану людини. Відомо також про біологічний й гігієнічний вплив сонячно-

го світла внаслідок ультрафіолетового випромінювання, що характеризуються оздоровчими й 

бактерицидними властивостями. Нарешті, правильне рішення природного освітлення має вели-

ке техніко-економічне значення. 

Спроби забезпечити природну освітленість шляхом розширення світлових прорізів в 

огороджувальних конструкціях (стіни, покрівля), неминуче призводять до збільшення теплона-

дходжень/тепловтрат, які нанівець зводять економію від зниження споживання електроенергії 

штучними джерелами світла. І хоча зараз у будівництві починають застосовувати вікна з тепло-

захисними характеристиками, що наближаються до теплозахисних характеристик стін, і спеціа-

льним покриттям, що знижує ризик перегріву, вони й дотепер залишаються досить теплопрові-

дними конструкціями, і це визначає тенденцію до максимального скорочення площі засклених 

поверхонь (до мінімально допустимих значень норм природного освітлення). Тому застосуван-

ня суцільних засклених поверхонь як огороджувальних конструкцій, досить часто запроектову-

валося тільки за умовами архітектурної композиції, без урахування необхідного світлового ре-

жиму, що призводило до збільшення вартості будинку й значно підвищувало експлуатаційні 

витрати. Ще й більш того, застосування суцільного засклення часто супроводжувалося погір-

шенням стану повітряного середовища приміщень внаслідок їхнього перегріву та надлишково-

го освітлення прямим сонячним світлом або шляхом утворення холодної радіації від цих пове-

рхонь у зимовий час. 

Енергоефективна будівля включає сукупність архітектурних та інженерних рішень, що 

найкращим чином відповідають цілям мінімізації витрачання енергії на забезпечення освітлен-

ня та мікроклімату в приміщеннях. Енергоекономний будинок містити окремі рішення або сис-

тему рішень, спрямованих на максимальну енергоощадність. 

Розроблення математичної моделі енергоощадного природного освітлення приміщень 

передбачає урахування вимоги до мінімальної площі світло прорізів за ДБН В.2.5-28-2006 

«Природне і штучне освітлення». Нормованим показником природного освітлення приміщень 

прийнятий коефіцієнт природної освітленості (КПО). Для його визначення рекомендований 

графоаналітичний метод розрахунку КПО у приміщенні, який по суті є емпіричним, але є і єди-

ним офіційно затвердженим, ускладнює розроблення математичної моделі. Цей метод заснова-

ний на обчисленні різноманітних коефіцієнтів з використанням громіздких таблиць, але основ-

на складність для моделювання полягає у визначення геометричного КПО за графіками Дани-

люка. 

На відміну від цього методу, запропоновано аналітичний метод розрахунку геометрич-

ного коефіцієнта природної освітленості, як складова частина математичної моделі оптималь-

них, енергоощадних світлопрорізів. 
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This abstract discusses the necessity of research for optimal production structure selection in 

conditions of energy resource vulnerability. The degree of complementarity between natural, and hu-

man made capital is discussed. It is provided empirical cases that in the short period due to the various 

kinds of price fluctuations for one of energy resource it is replaced by a substitute. It is stated that dif-

ferent economic systems have different performance characteristic of certain inputs use and therefore 

the price of inputs factors would be different.  

Розвиток будь-якої економічної системи пов'язаний з ефективністю виробництва різних 

видів товарів та послуг. Вибір оптимальної структури факторів виробництва є особливо важли-

вим завданням розвитку економічних систем будь-якого рівня. Особливої актуальності згадана 

проблематика набуває у короткостроковій перспективі. Саме у короткостроковій перспективі 

фірма чи галузь не має можливості швидко змінити структуру факторів виробництва та адапту-

ватися до появи негативних чи позитивних ресурсних флуктуацій. Проте в короткостроковій 

перспективі існує можливість змінити інтенсивність використання того чи іншого ресурсу. В 

реальних економічних системах при появі цінової флуктуації на будь-який із взаємопов’язаних 

ресурсів зміни будуть відбуватися в усіх ресурсах відповідної групи. Допускаючи лінійну фун-

кцію затрат для трьох ресурсів, умова оптимізації структури факторів виробництва в коротко-

строковому періоді запишеться так: 

 

F=pLL+pEE+pKK+μ(y-AK
α
 L

β
 E

γ
 )       (1) 

 
де pL – ціна одиниці ресурсу праці; pE – ціна одиниці ресурсу енергії; pK – ціна одиниці ресурсу капіталу; 

 – мультиплікатор Лагранжа, К – використання основного капіталу у виробництві (наявність основних 

фондів) в економічній системі і в період t; Е – використання енергетичних ресурсів у вигляді затрат наф-

ти, газу, інших видів паливних матеріалів (усі види палива призведено до умовного палива) в економіч-

ній системі і в період t; L – використання людських ресурсів в економічній системі і в період t; А(t) – тех-

нологічний прогрес системи і в період t (фіктивна зміна). 

 

Для знаходження оптимальної структури факторів виробництва, що будуть гарантувати 

мінімум загальних затрат, необхідно продиференціювати функцію Лагранжа відповідно за 

трьома змінними: трудовими ресурсами, ресурсами капіталу та енергії. Взявши до уваги при-

пущення про одиничну віддачу від масштабу і виразивши значення енергетичних ресурсів че-

рез інші відомі показники, одержуємо оптимальне значення замовлення енергетичних ресурсів 

через відомі значення об’ємів готової продукції та цін на ресурси. Важливість розроблення ме-

тодологічних підходів до вибору оптимальної структури факторів виробництва підтверджуєть-

ся тими фактами, що для різних економічних систем характерна різна продуктивність викорис-

тання окремих факторів виробництва. Останнє вимагає зіставлення цін факторів виробництва із 

їх продуктивностями для знаходження оптимальних співвідношень.   Зокрема, піком спожи-

вання природного газу в структурі енергоресурсів національної економіки є 2000 рік, коли на 

природний газ припадало майже 45 % із поступовим його скороченням до 34 – 36 % у 2011 – 

2013 рр, та подальшим скороченням у 2015-2016 рр.  

Таким чином, у короткостроковій перспективі підприємства для протидії ціновим флук-

туаціям на енергоносії використовують властивості заміщуваності самих природних ресурсів 

між собою. Низька швидкість зміни структури споживання енергоресурсів пояснюється склад-

ністю технологічних процесів переходу на інші альтернативні джерела енергії.  
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ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБ-

НЕНИХ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА  

ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Investigation results of kinetics and drying speed of filtration dehydration process of crushed sun-

flower`s stalks are given. Based on results optimal filtration drying parameters for crushed sunflow-

er`s stalks are proposed. Calculation results of useful difference between the energy for drying of 

crushed sunflower`s stems and their lower calorific capacity which depends from moisture content 

are given.  

Значними ресурсами біомаси для отримання альтернативних джерел енергії в Україні є 

відходи деревини та сільськогосподарських культур. Методи утилізації багатотоннажних від-

ходів біомаси соняшника (лушпиння, кошиків, стебел) є нераціональними у багатьох випадках. 

Беручи до уваги високу теплотворну здатність стебел соняшника, зумовлену високим вмістом 

целюлози – 41,8%, геміцелюлози – 21,3%, лігніну – 20,1%, останні можуть бути використаними 

для отримання біопалива. Брикетування та гранулювання останніх дасть змогу отримати висо-

кокалорійне, низькозольне, екологічнобезпечне, зручне для транспортування та використання 

паливо.  

Однак високий вологовміст стебел, який може сягати до 60%, зумовлює високі енергоза-

трати процесів сушіння в технологічних лініях виробництва твердого палива, негативно впли-

ває на реалізацію процесів брикетування, міцність та теплотворну здатність отриманих брике-

тів та гранул. Для зменшення енергозатрат технологічної лінії виробництва твердого біопалива 

та інтенсифікації процесу виготовлення твердого біопалива пропонується реалізація процесу 

зневоднення подрібненої біомаси соняшника у сушарках фільтраційного типу з одночасним 

дотриманням раціональних параметрів процесу.  

Для розрахунку продуктивності сушильного обладнання та вибору раціональних параме-

трів фільтраційного сушіння такого виду біомаси, досліджували кінетичні закономірності про-

цесу та зміну швидкості сушіння за різних висот шару матеріалу та параметрів процесу (темпе-

ратури та швидкості фільтрування теплового агенту) залежно від біжучого вологовмісту мате-

ріалу. На основі проведених розрахунків енергозатрат на реалізацію процесів фільтраційного 

сушіння за різних параметрів теплового агенту та висот шару матеріалу запропоновано опти-

мальні параметри, за яких енерговитрати є мінімальними, а саме: Н=120 мм; м34,10  ; 

Т=353К. Зменшення енергозатрат можна також досягнути шляхом визначення оптимального 

значення вологовмісту сировини, за якого корисна різниця між затраченою енергією на сушін-

ня подрібнених стебел соняшника та їх нижчою теплотворною здатністю є максимальною. На-

ми були проведені розрахунки затрат енергії для висушування подрібнених стебел соняшника в 

межах зміни їх вологовмісту від 0,2 до 0,04 ..2 мсухкгОНкг  Зростання затрат на реалізацію філь-

траційного сушіння із збільшенням вологовмісту матеріалу не носить лінійного характеру. Ма-

ксимальна корисна різниця корq =8,93 .. мсухкгМДж  між затраченою енергією на фільтраційне 

сушіння подрібнених стебел соняшника та їх нижчою теплотворною здатністю
 
була досягнена 

за вологовмісту ..12,0 2 мсухкгOНкгwc  , який може бути рекомендованим для підготовки сиро-

вини до процесу брикетування. Здійснено процес брикетування подрібнених стебел соняшника 

та визначені показники якості отриманих брикетів, на основі чого встановлено що якість бри-

кетів відповідає діючим стандартам щодо паливних брикетів. 
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СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ДРІБ-
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The analysis of situation with recycling waste lime in Ukraine shows that the problem off in 

processing industrial waste lime production is important. Finding new ways to use alternative fine 

waste will not only improve the ecological situation in the country, but also be able to provide the 

growing needs of science and technology. The idea of recycling is relevant, free from competition, and 

requires a medium investment can be profitable. 

В Україні промислове виробництво будівельних матеріалів, яке було успадковане ще з 

минулого століття, є морально і фізично застарілим та характеризується високою питомою ре-

сурсо- та енергоємною складовою в одиниці готової продукції. Через низький технологічний 

рівень вапняних виробництв, неефективні методи підготовки сировини до відпалу та методи їх 

переробки, впродовж багатьох років утворилася велика кількість відходів. Це переважно части-

нки дрібних фракцій від 20 до 200 мкм, які по суті є вапняно-вапняковою пиловою складовою, 

а також більш крупні відсіви вапняку розмірами до 20 – 40 мм. 

Найпоширенішим на сьогоднішній день способом утилізації дрібнодисперсних промис-

лових відходів виробництва вапна на Львівщині та в Україні загалом є розміщення їх у відвали, 

терикони, шламо- і хвостосховища, звалища та інші накопичувачі, що вимагає додаткових фі-

нансових та експлуатаційних затрат для підприємств виробників. Відвали займають значні 

площі родючих земель, є джерелом забруднення повітря та підземних вод, що створює значну 

екологічну небезпеку. Наявна ситуація привертає значну увагу суспільства та стає пріоритет-

ним завданням в хімічній галузі, яке вимагає термінового вирішення. 

Одним із можливих методів вирішенням цієї актуальної екологічної проблеми є організа-

ція рециклінгу бeзпoceрeдньo нa існуючих вапняних виробництвах. Враховуючи те, що в основі 

старих підприємств діють печі шахтного, або обертового типу, які працюють з грубими фракці-

ями сировини, виникає необхідність в розробці нових технологічних схем  в основі яких будуть 

апарати, що дають змогу обробляти тонкодисперсні матеріали в газовому потоці. 

Особливо пріоритетним стає цей напрямок з огляду розвитку нових технологій одержан-

ня газосилікатних матеріалів, зокрема, газобетонів, де в якості вихідної сировини використову-

ється тонкомелене негашене вапно з покращеними технологічними властивостям, що значною 

мірою визначає якість готової продукції. 

Можливим варіантом організації технологічного процесу за такою схемою є використан-

ня печей-декарбонізаторів циклонного типу, які є яскравими представниками апаратів для реа-

лізації взаємодії реакційної системи газ-тверда фаза і характеризуються високою тепловою 

eфeктивнicтю, низькими експлуатаційними зaтрaтaми та зaбeзпечують відмінну якicть готової 

продукції.  

Визначений об’єм відвалів продуктів видобутку і переробки вапняків Львівської області,  

експериментально визначений їх хімічний якісний і кількісний склад, показує придатність да-

ної сировини до переробки її в газових потоках з метою одержання тонкодисперсного вапна. 

Дослідження запропонованої технологічної схеми одержання негашеного вапна з покра-

щеними будівельно-технічними властивостями для її промислової реалізації проведено на ос-

нові абсолютно нового підходу - методами чисельного моделювання, що забезпечує на почат-

ковому етапі створення нової конструкції чи прототипу важливу інформацію про процеси, які 

мають місце в апараті і дають можливість якісно оцінити прийняті технічні рішення. 

Аналіз гідродинаміки газових потоків, руху дисперсної фази, процесу горіння палива, та 

кінетики декарбонізації в робочому об’ємі апарату показує високу ефективність запропонованої 

конструкції апарату. За результатами наукових досліджень, які проведені кафедрою хімічної 

інженерії по обробці тонкодисперсних матеріалів в закручених газових потоках встановлено 

високу ефективність запропонованого методу переробки вапнякових відходів та можливість 

його промислової реалізації в короткі терміни. 
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Hydrodynamic processes in inpatient bed candied affect the intensity and еnergy-saving filtra-

tion drying. In hydrodynamic processes influence: the actual rate of gas flow, the size and shape of the 

particles, and a method of forming one layer. The best method of forming layer is candied vertical in-

stallation method "overlapping channels." This can reduce the hydraulic resistance layer, reduce dry-

ing time, balanced use of natural resources and save energy costs in the process. 

До одного з пріоритетних напрямків розвитку харчової промисловості України є вироб-

ництво цукатів. Такий продукт є корисним для організму людини, завдяки наявності в ньому 

мінеральних солей, мікроелементів, пектинів, вітамінів.  

Лімітуючою та найбільш енергоємною стадією виробництва цукатів є процес сушіння. 

Авторами обраний фільтраційний спосіб сушіння, суть якого полягає у профільтровуванні теп-

лового агенту у напрямку «нерухомий шар цукатів – перфорована перегородка». Його перева-

гою є насамперед велика площа контакту частинок цукатів з тепловим агентом. Визначальний 

вплив на інтенсивність сушіння таким способом будуть мати гідродинамічні процеси в стаціо-

нарному шарі цукатів. Відомо, що товщина пограничного шару парогазової суміші визначає 

швидкість перебігу цих процесів, а зменшення товщини пограничного шару інтенсифікує теп-

ло- і масообмін. На зменшення товщини пограничного шару впливатиме збільшення дійсної 

швидкості газового потоку, а вона в свою чергу зростає із зменшенням еквівалентного діаметру 

каналів між частинками цукатів. Саме тому значний вплив на інтенсивність фільтраційного су-

шіння будуть мати розміри та форма частинок, а також метод формування з них шару. Оптима-

льний метод формування шару має забезпечити його низький гідравлічний опір, розвинуту пи-

тому поверхню контакту теплового агенту з поверхнею матеріалу та малий еквівалентний діа-

метр і, як наслідок, зменшення часу сушіння. Низький гідравлічний опір та малий час сушіння 

дасть можливість збалансовано використовувати природні ресурси та заощадити енергетичні 

затрати на процес. 

Для визначення оптимального методу формування шару необхідно провести експеримен-

тальні дослідження зміни гідравлічного опору від швидкості руху теплового агенту за умов фо-

рмування шару цукатів чотирьома різними методами (рис.1). 
 

                                                     
а                                                  б                                                  в                                                 г 

 

Рис. 1. Методи формування шару цукатів: а – I метод встановлення цукатів горизонтально «один на один»; б 

– II метод встановлення цукатів горизонтально «з перекриттям каналів»; в – III метод встановлення цукатів вертика-

льно «з перекриттям каналів»; г – IV метод завантаження цукатів «хаотично» 

 

Оптимальним методом формування пакету є метод встановлення цукатів вертикально «з 

перекриттям каналів» (III метод), як зображено на рис. 1 в. Такий метод дозволяє створити мак-

симальну поверхню контакту частинок цукатів з тепловим агентом, забезпечити мінімальний 

еквівалентний діаметр та максимальну дійсну швидкість теплового агенту в шарі. Це дасть змо-

гу зменшити затрати тепла на процес сушіння та організувати енергоощадний спосіб виробниц-

тва цукатів в цілому. 
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Analysis of the environmental properties of the waste helps to determine possible ways of fur-

ther treatment operations of phosphogypsum. Bioassay methods are used to determine the level of 

phosphogypsum toxicity. The technique of "Growth phyto-test" was used for the experimental study. 

Radishes usual and onions were test objects, and the percentage of germination, length of the main 

root and the height of the shoot were the test criteria. It was determined that the overall toxicity of 

phosphogypsum is in the range of 3-24%, which corresponds to the values for the absence of toxicity - 

average toxicity. 

Внаслідок діяльності об’єктів хімічної промисловості значної актуальності набувають 

питання, пов’язані із забрудненням довкілля під час розміщення багатотоннажних відходів, зо-

крема фосфогіпсу, що утворюється при сірчанокислотному переробленні апатитів або фосфо-

ритів у фосфорну кислоту (екстракційну). Комплексна оцінка еколого-гігієнічних характерис-

тик фосфогіпсу дозволяє визначити можливі шляхи подальших операцій поводження з відхо-

дом. Оскільки склад цього відходу варіюється залежно від сировини (фосфорити чи апатити), 

технології одержання фосфорної кислоти, часу складування відходу у відвалах, то доцільним є 

дослідження рівня токсичності конкретного зразку, не зважаючи на встановлений четвертий 

клас небезпеки відходу. Усереднений склад свіжого фосфогіпсу виглядає так: CaО – 39–40 %; 

SO3 – 56–57 %; P2O5(заг.) – 1,0–1,2 %; P2O5(вод.) – 0,5–0,6 %; R2O3 – 0,5–0,6%; F – 0,3–0,4 %; нероз-

чинного осаду – 0,7–0,8 %. 

Методи біотестування використовуються для дослідження ушкодження або відхилення 

від норми у живих організмів, викликані впливом несприятливих факторів (токсичних речо-

вин). У результаті дії токсичної речовини тест-об'єкт зазнає певної деформації, що проявляєть-

ся в вигляді ряду тест-реакцій. Ці реакції розрізняються по чутливості, швидкості прояву, лег-

кості спостереження. Ступінь прояву тест-реакції оцінюється за тест-критерієм. 

З літературних джерел відомо, що для визначення токсичності фосфогіпсу можуть засто-

совуватися у якості тест-об’єктів такі організми: найпростіші (інфузорії), нижчі рослини (одно-

клітинні зелені водорості) та вищі рослини (редиска, гірчиця, цибуля), кільчасті черви (дощові 

черв’яки). 

Для дослідження еколого-гігієнічних властивостей фосфогіпсу, передусім при забруд-

ненні ґрунту цим відходом, керувалися методикою «Ростовий фіто-тест». Оскільки рослини є 

первинними ланками трофічних ланцюгів, виконують важливу роль у поглинанні різноманіт-

них забруднювачів і постійно зазнають їхнього впливу внаслідок закріплення на субстраті, то їх 

вважають найбільш зручними об'єктами для біомоніторингу ґрунтів. При цьому у якості тест-

об’єктів були обрані редиска звичайна та цибуля ріпчаста, а за тест-критерій приймали відсоток 

схожості, довжину головного кореня та висоту пагона. Суть експерименту зводилася до визна-

чення сили тест-реакції від забрудненого фосфогіпсом ґрунту у відсотках: 0, 25, 50 та 100 %. 

Найбільш чутливими виявилися рослини до дії 100% фосфогіпсу – фітотоксичний ефект 

ФЕ становив 9% для редиски та 24% для цибулі, що указує відповідно на слабку та середню 

токсичність. Найменш чутливими – до дії 25% вмісту фосфогіпсу в ґрунті – ФЕ = 3% (для реди-

ски), ФЕ = 8% (для цибулі), що відповідає відсутності токсичності та слабкій токсичності. Цей 

факт можна пояснити наявністю біогенних елементів у фосфогіпсі, таких як фосфор, кальцій. 

Отже, цибуля ріпчаста виявилася більш чутливою до дії фосфогіпсу, ніж редиска звичай-

на, не залежно від вмісту відходу у ґрунті. Загальна токсичність фосфогіпсу коливається в ме-

жах 3–24 %, що відповідає значенням для відсутньої токсичності – середньої токсичності. Зва-

жаючи на проведене дослідження, при виборі методу утилізації фосфогіпсу необхідно врахову-

вати його вплив на живі системи. Доцільним є застосування попередньої нейтралізуючої обро-

бки відходу з метою зниження вмісту кислих залишків, які несприятливо впливають на росли-

ни, на що вказують результати експерименту.  
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Economic  effective processing of motor-car tires will allow  solve some ecological  problems and 

also provide high profitability of processing enterprises. Processing of motor-car tires foresees their 

dividing into constituents: rubber, steel, textiles and subsequent treatment, with the purpose of receipt 

of new materials. Tire disposal problem is brought. We showed possible ways of solution this prob-

lem. 

В даний час нераціональне використання природних ресурсів привело не тільки до їх ви-

снаження, а й до значного забруднення навколишнього середовища. У зв'язку з цим перед лю-

диною постають два завдання: навчитися раціонально і бережливо добувати те, що ще залиши-

лося, та розвивати відновлювані джерела для одержання зникаючих або дорогих видів сирови-

них. 

Одним з видів відходів, які утворюються в досить великих кількостях в процесах виготов-

лення гумотехнічних виробів, товарів народного споживання, в шинної промисловості, а також 

в сфері споживання, є полімерні відходи. Необхідно відзначити, що полімерні відходи, на від-

міну від деяких інших видів відходів (деревні відходи, рослинні відходи, відходи харчової про-

мисловості і ін.), практично не піддаються руйнуванню під впливом кліматичних чинників та у 

часі, а тому повинні перероблятися. 

Екологічна проблема утилізації зношених автомобільних шин гостро стоїть у більшості ро-

звинених країн світу, зокрема, в Німеччині, Японії, США, де щорічний обсяг старих шин, що 

підлягають переробці, становить мільйони тонн. Проблема економічно ефективної переробки 

зношених шин і відпрацьованих гум повністю не вирішена в жодній країні, хоча їй вже понад 

півстоліття. 

Подрібнення відходів гуми визнається найпростішим і раціональним способом переробки 

шин, оскільки дозволяє максимально зберегти фізико-механічні та хімічні властивості матеріа-

лу. Однак, саме кінцева стадія використання отриманої крихти і є каменем спотикання еконо-

мічно ефективного вирішення проблеми повного рециклінгу гумових відходів. 

Підвищення якості та довговічності дорожніх в'яжучих матеріалів, герметиків і мастик, за-

стосовуваних для будівництва та ремонту автомобільних мостів і аеродромних покриттів, гід-

роізоляції споруд і транспортних конструкцій, захист підземних сталевих трубопроводів і мета-

локонструкцій, а також, при проведенні покрівельних робіт, є одним з найбільш ефективних 

шляхів продовження термінів служби об'єктів і скорочення витрат матеріальних, енергетичних 

і трудових ресурсів на їх ремонт і утримання. 

Одним з найважливіших напрямків підвищення довговічності і якості таких матеріалів ста-

ло введення до їх складу різного роду добавок, що дозволяють поліпшити притаманнф бітумам 

властивості і модифікувати їх в необхідному для практики напрямку. Найбільш поширеним 

способом поліпшення пластифікаційно-еластичних властивостей бітумних матеріалів в даний 

час є їх модифікація за допомогою каучуку і термоеластопластів (блоккополімерів стирольного 

ряду, в основному СБС (стирол-бутадиен-стирол)-типу). Останні при звичайних температурах 

володіють властивостями гум, а при підвищених розм'якшуються, подібно до термопластів. 

Матеріали, до яких був застосований СБС-модифікатор хорошої якості, досягають еластич-

ності до -30 °С. Тоді як матеріали з гнучкістю нижче -20 °С, містять малу концентрацію полі-

меру в бітумі, або того гірше: в них використаний СБС несумісний з бітумом. Такі матеріали не 

витримують і малої частки терміну експлуатації, швидко руйнуючись. 

Пошук ефективних науково-технічних рішень, спрямованих на утилізацію певних матеріа-

лів (зокрема автомобільних шин), а також на покращення якості дорожніх покриттів, визнача-

ється сучасним станом економіки і промисловості, розвитком господарських відносин, а також 

обмеженістю та зменшенням енергетичних і сировинних ресурсів. У зв’язку з цим використан-

ня нових матеріалів на основі полімерних відходів, є актуальним практичним завданням для 

України.  



106 

 

Семінар 3                                                                                                                  Seminar 3 

Ю.А. БЕЗНОСИК, С.А. ПРИМИСКАЯ (УКРАИНА, КИЕВ) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ГАЗОВ НА ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТАХ 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

Киев-56, пр.Перемоги,37, yu_beznosyk@ukr.net 

 
A mathematical model is developed for the dynamics of the combined gas adsorption of СО2, 

SO2, NO on clinoptilolite. The model is based on the mass balance is gas and solid phases, the activity 

of the adsorbent towards the gas is taken into consideration. 

Разработка и внедрение новых технологий для очистки газа играет важную роль в ре-

шении проблемы вредных выбросов в атмосферу адсорбция СО2, NO и CO2 - альтернативный 

метод, который особенно эффективен для их удаления при низких концентрациях. Проектиро-

вание технологических процессов и оборудования математическими инструментами позволяет 

получить оптимальные условия их проведения и прогнозирования результатов. Таким образом, 

изучение природных цеолитов и исследования нового технологического метода поглощения и 

концентрирования кислых газов с помощью математического моделирования является акту-

альной задачей, решению которой посвящена данная работа. 

Клиноптилолит принадлежит группе геландитов, природных цеолитов, являясь самым 

распространённым природным цеолитом. Однако он остается в значительной степени не ком-

мерческим адсорбентом для разделения газов, что обусловлено изменчивостью чистоты и со-

става различных месторождений полезных ископаемых. Кроме того, низкая стоимость, доступ-

ность и универсальность синтетических цеолитов препятствует коммерциализации природных 

цеолитов. 

В системе изотермической адсорбции равновесные отношения между адсорбентом и 

адсорбатом характеризуется кривой изотермой, где концентрация вещества в твердой фазе за-

висит от концентрации поглощённого вещества в газовой фазе, характеризуя материальный 

баланс в газовой и твердой фазе. Разработанная нами математическая модель построена на ос-

нове материального баланса в газовой и твердой фазе с учетом коэффициентов насыщения. При 

этом приняты следующие допущения: однородность структуры природного цеолита, отсут-

ствие температурного градиента и градиента концентрации в направлении перпендикулярном к 

направлению газового потока, режим изотермический, учитываются коэффициенты степени 

поглощения по каждому из кислых газов [1]. 

Полученная система обыкновенных дифференциальных уравнений решалась в частном 

случае численным методом Эйлера при постоянных коэффициентах. Проверка адекватности 

математической модели осуществлялось сопоставлением расчетных данных с результатами 

исследования данного процесса в работе [2]. 

В результате математического моделирования процесса адсорбции получены концен-

трации окиси азота, двуокиси серы, двуокиси углерода в адсорбенте, время насыщения адсор-

бента и масса поглощённого каждого из кислых газов. Одновременно с этим построены изо-

термы адсорбции для каждого из газов. 

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет оценивать ход процес-

са адсорбции, определять концентрации кислых газов на входе и выходе адсорбера, основные 

технологические параметры (время насыщения, массовые доли поглощенных газов) при опти-

мальныхусловиях. 
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The work analyzes different methods of calculating the efficiency of trapping firm particles dust 

collectors in centrifugal devices. The analysis of the positive and negative aspects of different tech-

niques. With the principle of energy calculated and compared the efficiency of trapping particles of 

cement in eight channel centrifugal filter and cyclone. 

Вперше М.І. Шиляєвим і співробітниками було сформульовано математичний вираз 

принципу порівняння пиловловлюючого обладнання, в основі якого лежали необхідні і достат-

ні умови зіставлення ефективності апаратів і питомі енергозатрати на очистку газу. Таким чи-

ном, роботами авторів бив виведений енергетичний принцип порівняння пиловловлюючих апа-

ратів і систем. Математичне формулювання принципу виражає співвідношення між витратами 

енергії на очищення одиниці об'єму газу із заданою ефективністю в порівнюваних апаратах і 

системах в залежності від їх режимно-геометричних параметрів пилу і газу. 

При виведенні математичного виразу був прийнятий логарифмічно-нормальний закон ро-

зподілу часток пилу за розмірами (ЛНР). Основною характеристикою пиловловлюючих апара-

тів по їх функціональному призначенню є якість очищення газу, яка зазвичай визначається ко-

ефіцієнтами фракційного або сумарного проскоку (Kδ, KΣ). Для більшості інерційних пиловлов-

лювачів була отримана критеріальна залежність, яка дозволяє визначати фракційний коефіцієнт 

проскоку і має вигляд: 
naStkeK  . 

Постійні a і n в цій залежності характеризують індивідуальні властивості пиловловлюва-

чів і залежать одночасно від інерційного числа Стокса. 

Критерій Стокса є критерієм уловлювання частинок в результаті сили інерції. Чим більше 

Stkкр, тим гірше відбувається інерційне осадження дрібних частинок при інших рівних умовах. 

На рис. 1 зображено результати розрахунку ефективності вловлювання твердих часток у 

відцентровому фільтрі в залежності від їх медіанного діаметра для різних матеріалів у восьми-

канальному відцентровому фільтрі. 

 
Рис. 1. Залежність ефективності вловлювання твердих часток у відцентровому фільтрі від їх медіанного діа-

метра для різних матеріалів 

Результати розрахунку дозволили отримати розрахункову залежності з постійними a та n, 

що характеризують індивідуальні властивості пропонованих фільтрів. Отримана залежність 

дозволяє розраховувати відцентрові фільтри з криволінійними каналами на задану ефективність 

уловлювання матеріалу при відомій щільності ρм, середньоквадратичній дисперсії σ та медіан-

ному діаметрі твердих часток d50, необхідній витраті газопилового потоку та інших параметрах, 

що відображають конструктивні особливості апарата. 
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ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ТРУБОП-
РОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, E-mail: public@nung.edu.ua 

 

The problems of industrial safety of oil pipelines under conditions of hydrocarbons supply 
variation were studied. The approaches for solution of technological problems related to safe 
commissioning of oil pipelines linear sections that were in a state of temporary corrosion protection 
with special agents were proposed as well. 

Нафтогазова галузь, будучи основним джерелом формування державного бюджету, зали-
шається разом з тим однією з зон підвищеного екологічного ризику, пов’язаного зі специфікою 
сировини і продукції, а також використанням високотехнологічних і в той же час пожежо- та 
вибухонебезпечних процесів. Одним з найбільш вагомих елементів галузі є трубопровідний 
транспорт вуглеводневих енергоносіїв, зокрема нафти, який забезпечує основні потоки сирови-
ни як до внутрішніх споживачів так і в транзитному напрямі.  

Нафтотранспортний сектор України представлений трьома потужними системами, розга-
лужена мережа трубопроводів яких охоплює практично усю територію країни. В переважній 
більшості підприємства трубопровідного транспорту нафти є крупними природокористувачами 
регіонального та міжрегіонального масштабу, які функціонують в умовах еколого-
економічного ризику і є потенційними джерелами підвищеної екологічної та промислової небе-
зпеки.  

В контексті визначення масштабів небезпеки діючих систем магістральних нафтопроводів 
виділяють три основних аспекти, зокрема розгалуженість та протяжність існуючої інфраструк-
тури, високий енергетичний еквівалент виробничих об’єктів галузі, безпосередній техногенний 
вплив на усі компоненти природного середовища, які можуть мати місце як у разі виникнення 
аварійних так і штатних ситуацій. Слід зазначити, що небезпека під час штатної експлуатації 
нафтопровідних систем обумовлена в основному викидами в атмосферне повітря газоподібних 
вуглеводневих сполук в резервуарних парках. Однак, виникнення аварій на лінійній частини 
магістрального трубопроводу супроводжується нанесенням суттєвої шкоди навколишньому 
середовищу і здоров’ю людини та відповідно максимальними матеріальними збитками. 

 Не дивлячись на те, що системи трубопровідного транспорту є доволі досконалими, проте, 
повністю виключити аварії на об’єктах практично неможливо внаслідок значної кількості чин-
ників, що впливають на виникнення нештатних ситуацій. На сьогодні значна кількість трубоп-
роводів мають суттєвий строк експлуатації, деякі з них вже відпрацювали свій амортизаційний 
ресурс. Вивчення матеріалів з відмов систем магістральних трубопроводів дає змогу зробити 
висновок, що загалом спектр основних причин аварій залишається постійним і визначається 
зовнішніми силами і пошкодженнями під час виконання робіт, впливом середовища (внутрішня 
та зовнішня корозія, корозійне розтріскування), дефектами виробництва (виготовлення та мон-
таж труб), а також помилковими діями під час експлуатації виробничих об’єктів. Найбільша 
кількість аварійних ситуацій виникає внаслідок механічних пошкоджень трубопроводів, значна 
частина яких спричинена несанкціонованим втручанням, кількість яких останнім часом харак-
теризується зростаючою тенденцією. 

На сьогоднішній день вітчизняна нафтотранспортна система використовується не на повну 
потужність, в експлуатації знаходяться лише 14 % внутрішніх нафтопроводів. З кожним роком 
обсяги транзиту територією України зменшуються. Внаслідок цього значна частина вітчизня-
них нафтопроводів простоює або виведена з експлуатації.  

Відповідно до закону України “Про трубопровідний транспорт” системи магістральних 
трубопроводів, які з тих чи інших причин не використовуються для транспортування нафти бі-
льше одного року або, які за існуючих обсягів застосовувати економічно недоцільно, підляга-
ють тимчасовому переведенню з режиму транспортування в режим утримання у безпечному 
стані з метою попередження несанкціонованих втручань, корозійного руйнування металу тру-
бопроводів, а також забезпечення пожежної безпеки до моменту їх подальшого цільового вико-
ристання. Можливі зміни напрямків транспортних потоків та збільшення обсягів транзитних 
надходжень особливо в сучасних умовах диверсифікації джерел постачання вуглеводневої си-
ровини дозволять збільшити ступінь використання внутрішніх нафтотранспортних систем, що 
потребуватиме введення в експлуатацію ділянок трубопроводів, що знаходилися у режимі 
утримання у безпечному стані.   Переведення трубопровідних систем з режиму транспортуван-
ня в режим безпечного утримання передбачає розроблення ряду технологічних і технічних рі-
шень з тимчасового протикорозійного захисту, зокрема звільнення трубопроводів від техноло-
гічної нафти, очищення його внутрішньої порожнини від залишків сировини, відкладень та за-
лишків продуктів корозії і безпосереднє консервування ділянки трубопроводу шляхом закачу-
вання визначеної кількості консервуючих розчинів чи газоподібних консервантів. Під час вве-
дення в дію ділянок трубопроводів після консервації необхідно виконати комплекс заходів зі 
звільнення їх від консерванту, який характеризується токсичними та пожежонебезпечними вла-
стивостями і подальшої його утилізації. Отже, виникає необхідність розроблення безпечної та 
ефективної технології виведення та введення в експлуатацію  ділянок трубопроводів, у разі їх 
тимчасового протикорозійного захисту консервуючим розчином, що  дозволить мінімізувати 
можливі ризики виникнення аварійних ситуацій та знизити до безпечного рівня або в кращому 
випадку виключити утворення і викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІОННО-СЕЛЕКТИВНОГО МЕТОДУ ДЛЯ  ЗНЕШКОДЖЕН-

НЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Україна, 03056, м.Київ, пр. Перемоги, 37, bugaeva_l@ukr.net 

 
The objective of this study is to investigate the treatment of liquid radioactive waste with the use 

of ion-selective method based on computer simulation. It was necessary to choose process scheme 

which will provide a better degree of purification. The calculation is of the technological units were 

carried out and the optimal values of their parameters were selected. 

Сьогодні основними джерелами утворення радіоактивних відходів (РАВ) є діючі АЕС. Од-

нією з основних проблем, що визначають подальший розвиток атомної енергетики, є проблема 

знешкодження радіоактивних відходів. В процесі експлуатації енергоблоків АЕС утворюється 

три основних види РАВ: газо аерозольні, рідкі та тверді відходи. 

Основні види рідких радіоактивних відходів (РРВ) це кубовий залишок, як результат пере-

робки трапних вод і вод на випарних установках спеціального водоочищення; відпрацьовані 

сорбенти, які надходять з фільтрів установок водоочищення в разі вичерпання ресурсу іонооб-

мінного матеріалу, а також інші відпрацьовані фільтрувальні матеріали; шлами та пульпи; від-

працьовані масла і змішанні рідини. 

Для переробки РРВ на АЕС зазвичай використовують термічний, сорбційний і мембранний 

методи. В роботі розглядається використання селективної сорбції, яка на відміну від вказаних 

методів, значно скорочує кінцевий об’єм радіоактивного продукту і дозволяє сконцентрувати 

радіонукліди РРВ в невеликому об’ємі сорбенту. 

В роботі представлено дослідження процесу очищення рідких радіоактивних відходів іон-

но-селективним методом  із використанням комп’ютерних експериментів [1]. Була поставлена 

задача обрати варіант технологічної схеми, який би забезпечив найкращий степінь очищення.  

Радіоактивні речовини в кубових залишках знаходяться в вигляді простих і комплексних 

іонів, нейтральних молекул і колоїдних частинок. Основними радіонуклідами в РРВ є 134Cs, 

137Cs, 60Co, 54Mn. Ізотопи цезію містяться в іонній формі, радіонукліди кобальту і марганцю - 

у формі складних сполучень. Кубовий залишок АЕС зазвичай має водневий показник рН від 8 

до 13, тобто є лужним середовищем, для окиснення якого озонування є найбільш придатним 

способом. Озонування може застосовуватися практично на будь-якій стадії очищення РРВ без 

погіршення його загальних показників. Продукти, утворені в процесі саморозпаду озону і його 

взаємодії з молекулами води, мають потенціал окиснення вищій ніж у вихідної молекули озону. 

Це обумовлює високу ефективність використання озону в технологічних процесах обробки 

РРВ. 

В ході виконуваного дослідження було запропоновано технологічну схему очищення РРВ 

селективною сорбцією. При цьому основними стадіями технологічної схеми було обрано про-

цеси підготовки вихідного розчину, його фільтрація, озонування, селективна сорбція та пода-

льша утилізація. Для вибору найкращого варіанта схеми було виконано розрахунки складових 

апаратів технологічної схеми та обрано оптимальні значення їх параметрів  [1]. 

Як показали результати розрахунків, іонно-селективний метод може розглядатися, як най-

більш перспективний для очищення та утилізації РРВ атомних електростанцій. Крім того,  для 

ряду АЕС він дає можливість подовжити термін експлуатації енергоблоків, що особливо важ-

ливо для України в умовах кризи. 

 

1. Денисюк М. Ю., Мацібура О. П., Черняк А. Ю., Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О. Сучасні 

програми - симулятори для моделювання та розрахунку хіміко-технологічних систем. Сборник 

публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам международной научно 

- практической конференции: «Развитие науки в XXI веке » – 2 Часть: сборник со статьями 

(уровень стандарта, академический уровень). – Д. : Научно-информационный центр «Знание», 

2015. - г. Харьков 2015 – c. 65-69. - ISSN: 6827-0151. 
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In work questions of ordering of territory of catchments of the small rivers with the purpose of 

the prevention of environmental problems and losses of a valuable element of a landscape are consid-

ered. 

У наукових та практичних цілях поверхню землі прийнято поділяти на різні таксономі-

чні одиниці за різними ознаками (адміністративні одиниці, природні зони тощо). Найпошире-

ніші  ознаки, що застосовуються у природокористуванні це ландшафтні виділи та басейновий 

підхід. Найекологічно обумовленим є басейновий підхід, оскільки річковий басейн має інтегра-

льні показники, що чуйно реагують на всілякі зміни, що на ньому відбуваються – це стік води, 

наносів, тепла й т.п.  Однак цей підхід потребує перерахування значних кількостей інформації, 

яку прийнято отримувати за адміністративними ознаками, на територію басейну. Господарю-

вання, що ведеться за адміністративним принципом не завжди дозволяє завчасно побачити еко-

логічну проблему, що виникає, оскільки різні адміністративні одиниці можуть включати лише 

частини водозборів річок різних порядків. Так, наприклад, проблема замулення річок та погір-

шення в них якості води є комплексною, її вирішення полягає як у регулюванні потрапляння 

наносів та інших забруднювачив з водозборів, контролі за водокористуванням (дотримання 

екологічних норм вилучення стоку з річок, регулювання затримки поверхневого стоку на водо-

зборі), так й у розчищенні замулених русел. Саме з водозборів потрапляє значна кількість нано-

сів, інша їх частина утворюється за рахунок переробки берегів та ложа русла. Припустимо, що 

одне господарство знаходиться на одній частині басейну, а інше - на іншій, у кожному землев-

ласник має визначені стратегії господарювання згідно спеціалізації господарств, то ж чиєю 

проблемою буде якість води у самій річці й її стан? У Водному кодексі України вказано, що за 

стан водних об’єктів відповідає землевласник, але ж він може й не здогадатися, що саме його 

господарювання призводить до негативного стану річки бо її русло за межами його володінь, в 

той час як інший – буде прикладати максимум зусиль для протидії негативним наслідкам але не 

зрушити ані на крок до вирішення проблеми.  

Що загрожує якості води у малій річці та її стану взагалі?: 1. характер господарювання 

на її водозборі, в тому числі наявність джерел забруднення різних форм, 2. не санкціоновані, 

стихійні звалища побутових відходів, що не контролюються, 3. облаштування території захо-

дами постійної дії (гідротехнічні споруди, дороги й т.п.) без врахування особливостей ландша-

фту, що сприяють виникненню геохімічних бар’єрів й т.інш. 

До заходів, що повинні забезпечувати якісний стан водних ресурсів та їх повноцінне 

функціонування як об’єкту ландшафту можна віднести: 1. контроль джерел забруднення: 

з’ясування напрямків пересування та характеру забруднень, ступінь їх перетворення у ланках 

гідрографічної мережі, 2. перевірка існуючих заходів постійної дії на відповідність ландшафт-

ній основі, виявлення геохімічних бар’єрів, що виникли на їх основі. Корегування існуючих 

заходів постійної дії за природоохоронними вимогами. 3. встановлення потреби у додаткових 

(природоохоронних) заходах постійної дії (тераси, вали-канави, лісосмуги тощо) за наявності 

інтенсивної міграції речовин та ерозійних процесів, 4. встановлення потреби у засобах біологі-

чної очистки води та грунту у місцях концентрації та акумуляції забруднюючих речовин, 5. до-

тримання екологічних норм якості води у водних об’єктах для забезпечення сприятливих умов 

існування біологічних видів, що мешкають безпосередньо у них, та тих що використовують 

воду для пиття, підтримка біорізноманіття, враховуючи при оцінці якості води природні та фо-

нові значення вмісту сполук у воді та показників їх стану 6. встановити обмеження затримки 

поверхневого стоку на водозборі й т.інш. 

Кінцева мета облаштування території водозбору – це забезпечення функціонування во-

дного об’єкту як елементу природи регіону. Результатом виконання природоохоронних заходів 

повинно бути покращення якості води у водних об’єктах, зменшення рівня захворюваності на-

селення від проблем, що пов’язані з якістю питної води та задовільний стан біоценозів. 
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The materials are presented the possibilities of solving problems of improving the use of wastes of 

different industries on a complex enterprise that can provide all its energy needs alone. The problem of 

wastes utilization and recycling is present as complex research and analysis of energy- and resource 

saving processes for treatment of polymer wastes of various origin. 
Сталий розвиток України і Світу в цілому неможливо уявити без вирішення наступних проблем: за-

хист навколишнього середовища; енергоощадність; збалансоване природокористування, які є ключовими 

для подальшого розвитку суспільства та наукових дослідженнях. На наш погляд список відновлюваних 

та нетрадиційних джерел енергії треба і можна розширити за рахунок внесення до нього твердих побуто-

вих відходів (ТПВ) у якості матеріальних та енергетичних ресурсів – тобто сировини. До основних пи-

тань такої концепції можна віднести безліч проблем, основними за функціональною схемою (рис. 1) мо-

жуть бути: класифікація-ідентифікація; видобуток та підготовка; вибір та застосування за основним по-

казником якості; урахування екологічних проблем переробки або кінцевої утилізації (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Функціональна схема управління ТПВ Рис. 2. Спрощена схема газифікації 
 

Для досягнення екологічної безпеки при утилізації полімерних відходів у якості самої небез-

печної частки ТПВ необхідно вирішувати безліч завдань як науково-обґрунтованого напрямку, 

так і побутового, наприклад, для тари та пакування з поліетилену можна відзначити наступні 

напрямки: 1) дослідження механізму утворення кисневмісних функціональних груп у процесі 

експлуатації поліетилену (рис. 3); 2) виявлення залежності кінетики фотоокислення від терміну 

експлуатації і молекулярних властивостей вихідного поліетилену; 3) зміна експлуатаційних ха-

рактеристик поліетилену з виявленням кризових точок; 4) дослідження механізму утворення і 

структури гельфракції в процесі експлуатації поліетиленової плівки; 5) дослідження конкурую-

чих реакцій деструкції і структурування на різних стадіях експлуатації плівки; 6) вибір критері-

їв оцінки полімерних відходів різного терміну і місця експлуатації (рис. 4); 7) визначення спо-

собу утилізації для важко- або непереробних полімерних відходів з метою отримання цільових 

низькомолекулярних продуктів; 8) вибір способу переробки вторинної полімерної сировини з 

урахуванням певних критеріальних характеристик оцінки властивостей відходів та розроблено-

го асортименту продукції; 9) вибір напрямів утилізації полімерних відходів що не підлягають 

повторній переробці; 10) розробка способів роздільного збору та ідентифікації полімерних від-

ходів.  

 
 

Рис. 3. Утворення киснеутримуючих груп  Рис. 4. Показник текучості розплаву поліетилену 

Перспективним для забезпечення екологічної безпеки переробки полімерних відходів різно-

го ступеня експлуатації є організація енергоутилізаційних виробничих комплексів. 
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On the basis of the analysis of foreign theoretical studies aimed at assessing the magnitude of the 

direct and indirect emissions of N2O, the agrochemical microfield tests and the laboratory studies on 

the leachability of nitrogen fertilizers were held. The reliability of the assessment of reducing the ni-

trous oxide emissions from introducing new forms of fertilizers, and the correlation of the results with 

an increase in crop yields in the application of coated fertilizers over standard fertilizerswere substan-

tiated. 

Экологические проблемы, которые возникают при использовании минеральных удобрений 

в сельском хозяйстве, прежде всего связаны с нерациональным использованием азота. В ре-

зультате дополнительного внесения азотсодержащих удобрений (азотные удобрения, навоз, 

растительные остатки) в почвах резко увеличивается количество азота, участвующего в про-

цессах нитрификации и денитрификации и, в конечном итоге, объемы выброшенной закиси 

азота. При этом, выбросы N2O происходят как прямым путем (т.е. непосредственно от почв), 

так и косвенным, включающем вынос и сток внесенного азота в акватические системы, а также 

улетучивание внесенного азота в виде аммиака (NH3) и окисей азота (NOx) с последующим от-

ложением в почве и воде в виде аммония (NH4) и NOx. 

Целью представляемой работы являются обоснованные возможности оценки снижения 

выбросов закиси азота при внесении новых форм удобрений. 

Ввиду отсутствия национальных исследований по оценке величины прямых и косвенных 

выбросов N2O принимаем результаты предварительных расчетов азотного бюджета, проведен-

ных в Германии, которые показали, что химически активные формы азота главным образом 

поступают в атмосферу, при этом около 40% NO3 поступает в воду, а 30% выбросов NH4, 25% 

выбросов NOx и 5% выбросов N2O - в атмосферный воздух. Кумулятивные потоки N2O из пахо-

тных почв при выращивании различных сельскохозяйственных культур варьировались от 0,2 

до 2,8 кг с 1 га за вегетационные сезоны 2004-2008 гг. в зависимости от их сорта. С учётом до-

пущений, для расчёта было принято наименьшее значение коэффициента выбросов kвыбр. = 0,2 

кг с 1га. 

Нами проведены агрохимические микрополевые испытания и лабораторные исследования 

по оценке потерь азота азотных удобрений, что позволило достаточно точно оценить снижение 

выбросов закиси азота при внесении новых форм удобрений. 

Установлена корреляция полученных результатов с увеличением урожайности сельскохо-

зяйственных культур при применении удобрений с покрытием по сравнению со стандартными 

туками. 

Результаты исследований позволяют утверждать, что экологический эффект уменьшения 

выбросов закиси азота при применении капсулированных фосфатным покрытием азотных удо-

брений с одного га, при стоимости выбросов 1 тонны СО2 равной 20 евро или 580 грн., будет 

равен 719,2 грн./га. 
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The kinetics of adsorption of hydroxypropionic acid on natural zeolites for wastewater treat-

ment of milk processing plants was investigated. Also adsorption process mechanism was inwestigat-

ed and methods for identification of experimental data to theoretical models were developed. Sorption 

capacity of zeolite to lactic acid in dynamic conditions was experimentally investigated. The kinetics 

of adsorption of albumin on natural zeolite for wastewater treatment of milk processing plants was 

investigated. The methods of physicochemical analysis, the porosity of the sorbent and its impact on 

sorption properties. ICH-spectroscopic electron microscopy studies confirmed the presence of the 

sorption surface of internal pores of the zeolite molecules of lactic acid. 

Домішки, що містяться в виробничих стічних водах підприємств по переробці молока, 

включають втрати молока і молочних продуктів (молочної кислоти, білків, сироватки, меліси) , 

відходи виробництва, реагенти, що застосовуються в основному для миття тари і обладнання. 

Кількість стічних вод залежить від профілю виробництва, наявності оборотних систем водопо-

стачання і становить від 1,0 до 6,0 л на 1 л переробленого молока. Концентрація домішок також 

залежить від виду продукції, що випускається. При використанні фосфоровмісних миючих за-

собів стічні води можуть містити високі концентрації фосфору. Крім того, в 100 г цільного мо-

лока міститься близько 93 мг фосфору, тому втрати молока і молочних продуктів також приз-

водять до потрапляння фосфорних сполук у стічні води. Високі концентрації легкоокислюваних 

органічних речовин у стічних водах молокопереробних заводів призводить до різкого зниження 

розчиненого кисню у водоймах, зміни рН середовища, що призводить до загнивання і загибелі 

флори і фауни.  

Як правило, найпоширенішими методами очистки стічних вод молочних підприємств 

це механічні, фізико-хімічні та біологічні методи. Останні, згідно попередніх досліджень і за-

стосувань, найдоцільніше використовувати як методи очищення. Але вони мають ряд недолі-

ків: висока витрата електроенергії на аерацію; високий приріст надлишкової біомаси; нестій-

кість до великих за ообсягом скиданням легкоокислюваних забруднень.  

Запропонована нами технологія адсорбційного очищення стічних вод молокоперероб-

них підприємств дає змогу вирішити проблеми зниження агресивності середовища, має низьку 

енергоємність, та може реалізовуватися в широкому діапазоні зміни складу стічних вод. Відп-

рацьований цеоліт має ряд мікроелементів, необхідних для росту рослинних і тваринних орга-

нізмів. Застосування його у аграрній галузі забезпечить можливості екологічно чистого, у тому 

числі поливного землеробства дасть змогу підвищити родючість грунтів, поліпшити їх струк-

туру. 

Досліджено кінетику адсорбції оксіпропіонової кислоти природним цеолітом з метою 

очищення стічних вод молокопереробних підприємств. Також досліджено механізм процесу 

адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моде-

лям. Отримано результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного 

поглинання α -оксіпропонової кислоти цеолітом у апараті колонного типу. Було проаналізовано 

існуючий теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено механізм процесу ад-

сорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. 

Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо молочної кислоти в динамічних 

умовах. Досліджено кінетику адсорбції альбуміну природним цеолітом з метою очищення 

стічних вод молокопереробних підприємств. Методами фізико-хімічного аналізу вивчено по-

ристість сорбента та її вплив на сорбційні властивості. ІЧ-спектроскопічними та електронно-

мікроскопічними дослідженнями підтверджено наявність процесу сорбції поверхнею 

внутрішніх пор цеоліту молекул молочної кислоти. Встановлено, що запропонований природ-

ний цеоліт доцільно використовувати в якості сорбента для очищення стічних вод молочної 

промисловості. 
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Purpose - to study the processes of scale formation and corrosion of metals in the water system 

of metal, to create effective scale formation and corrosion inhibitors that provide protection for 

equipment and piping in circulating systems cooling and contribute to a significant reduction of water 

consumption in the energy and industry. As known inhibitors applied reagents and synthesized a new 

effective inhibitor of scale formation and corrosion of metals - metilsulfate sodium. 

Забезпеченість України водними ресурсами є досить низькою. Промислові підприємства 

займають перше місце як по забору води, так і по скиду стічних вод, що призводить до значно-

го забруднення водойм. Перехід до замкнутих водоциркуляційних систем охолодження дозво-

лить суттєво скоротити забір води для промислових потреб та значно зменшити об’єми проми-

слових стічних вод. Вирішення проблеми ефективної стабілізаційної обробки води можливе за 

допомогою інгібіторів корозії і накипоутворення, глибокої очистки води іонним обміном та ін-

ших методів.  

Оцінку ефективності інгібіторів здійснювали по зміні залежності жорсткості води і при її 

нагріванні до температури 90–100
0
С. Встановлено, що найвищу ефективність забезпечують фо-

сфонові кислоти – оксиетилендифосфонова кислота (ОЕДФК) та нітрилотриметилфосфонова 

кислота (НТМФК). Синтезований новий інгібітор метилдисульфонат натрію (МДСН), при син-

тезі якого не використовуються сполуки фосфору, за ефективністю не поступається фосфоно-

вим кислотам. Проведені дослідження на Дніпровській воді дозволили встановити, що стабілі-

заційний ефект при використанні МДСН підвищується зі збільшенням дози реагенту і стано-

вить 97% при дозі  5 мг/дм
3
. Собівартість даного інгібітора в десятки разів нижча в порівнянні з 

відомими стабілізаторами накипоутворення. Для стабілізаційної обробки води для заводу До-

нецьк-сталь, де для систем охолодження планувалось використання шахтної води (шахта ім. 

Горького), була розроблена композиція сірчаної і фосфонової кислот. Використання даної ком-

позиції забезпечує 100 % стабільність води при її карбонатному індексі 204 (мг-екв/дм
3
)

2
, при 

витраті сірчаної кислоти до 50 мг/дм
3 

і фосфонових кислот до 1 мг/дм
3
. Такі ж результати 

отримано при застосуванні суміші сірчаної кислоти і МДСН. 

Таким чином в роботі визначено умови захисту теплообмінного обладнання від накипоу-

творення в прісних і мінералізованих водах і розроблено нові високоефективні стабілізатори 

накипоутворення та корозії металів на основі сульфонатів, що забезпечують ефективне викори-

стання води в системах охолодження. 
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Consider the process of dissolution of polydisperse solid phase. Shown kinetics of this process 

in view of variable driving force that is characteristic for periodic processes. Experimentally deter-

mined change in the concentration of potassium sulphate in time. Shown as compared  experimental 

values of concentration with calculations, wich obtained based graphic solutions of kinetics and mate-

rial balance using distribution curves of the solid phase particle of their diameter. 

У природоохоронних технологіях одним із методів очищення середовища є викорис-

тання процесу розчинення твердої фази, що дозволяє перевести шкідливий для довкілля ком-

понент у рідинну фазу з подальшою його кристалізацією. Дослідження процесу розчинення ба-

зуються в основному на монодисперсній твердій фазі, що значно спрощує математичний опис 

кінетики та розрахунок апарату для розчинення. У дійсності реальні речовини представляють 

собою суміші полідисперсних частинок, розрахунок процесу розчинення яких представляє зна-

чні труднощі. 

 Мета роботи полягає у дослідженні кінетики розчинення полідисперсної твердої фази у 

газорідинному потоці та порівняння розрахункових значень концентрацій, одержаних графіч-

ним рішенням рівнянь кінетики та матеріального балансу, з даними експерименту. 

Експериментальне дослідження проводилось у реакторі-розчиннику з перемішуван-

ням полідисперсної системи твердих частинок газовою фазою, що приводила ці частинки у 

зважений стан. Експериментальні дослідження ставили завдання визначення концентрації солі 

у рідині. З цією метою через певні проміжки часу відбирались проби розчину та аналізувались 

на вміст розчиненої солі. Експериментально визначено коефіцієнт масовіддачі    для системи 

калію сульфат – вода за умови перебування твердих частинок у зваженому стані, використову-

ючи одинарні частинки. Визначені значення підтвердили незалежність   коефіцієнта масовідда-

чі  від діаметра частинок, що відповідає критеріальній залежності, наведеній у літературі. Оде-

ржана величина коефіцієнта масовіддачі    дорівнювала  (0,77 0,04)·10
-4

 м/с. 

Побудовано функції розподілу для трьох значень  зменшення розмірів частинок на пев-

ну величину. Площі під кривими розподілу чисельно дорівнюють масовим часткам твердої фа-

зи, яка залишилась після зменшення діаметру частинок на відповідну величину.   

Одержано характеристичну функцію, яка у повній мірі визначається початковим роз 

приділенням частинок за їх розмірами  F(d0). Характеристичну функцію представлено нами у 

виді залежності  частки розчиненої речовини від безрозмірного діаметра частинок. Таке пред-

ставлення дозволяє подати параметри процесу у безрозмірній формі.  

Рішення диференціального рівняння кінетики розчинення подано графічним методом, 

представленим у роботі. Визначено теоретичну залежність розчиненої масової частки калію 

сульфату у залежності від безрозмірного діаметра та безрозмірного діаметра від безрозмірного 

часу. Поєднання цих залежностей дозволяє визначити розчинену частку твердої речовини, що 

підлягає розчиненню, у залежності від часу розчинення. Проведено експериментальні дослі-

дження розчинення полідисперсної суміші калію сульфату з гранулометричним складом, що 

відповідає теоретичним розрахункам. Дослідження проводились в апараті з перемішуванням 

системи тверде тіло – рідина  газоподібною фазою. Відбирались проби рідини та аналізувались 

на концентрацію солі. Дано порівняння експериментальних даних з розрахунковими та показа-

но їх задовільне співпадіння. 
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The morphology of oily sludge entering the environment from metal processing considered. 

Analyzed scientific results in creation of modern resource-saving technologies, which allow to 

separate the oily sludges are the main components with the return of their production. The principles 

of optimization of separation processes oily sludge given technological parameters and / or economic 

assessment. 

Утилізація  промислових відходів є важливою складовою загальної утилізації відходів, 

котру оцінюють за двома аспектами. По-перше, використовуються  цінні вторинні ресурси, по-

друге, відбувається очищення (відсутнє забруднення) природного середовища. 

Технології розділу замаслених шламів на метал та технічне масло є предметом широко-

го загалу досліджень протягом  останніх декількох десятиліть у світовому масштабі. Позитив-

ний результат такого розділу дає можливість отримувати додаткові ресурси з наступним вико-

ристанням металу в металургійній промисловості, а технічних мастил - для консервування ме-

таловиробів, захисту від корозії,  змащування  вузлів агрегатів  тощо. 

Відомі способи переробки металловмісних шламів, які включають змішування шламу з 

миючим розчином, сушіння шламу в прямоточній печі з барабаном, що обертається, виділення 

магнітного концентрату, брикетування сухого магнітного шламу на пресі і транспортування на 

переплавлення з подальшим очищенням миючого розчину. Недоліками таких розробок є низька 

технологічність процесу, пов'язана з магнітною сепарацією, що обмежує застосування способу 

для немагнітних металів, необхідність утилізації відпрацьованого миючого розчину, значні 

енергетичні витрати, які збільшують собівартість продукції. Крім цього, завдання повторного 

використання відпрацьованого технічного масла із замаслених шламів для потреб підприємства 

залишається невирішеним. 

В результаті удосконалення технології виділення металів із замаслених металовмісних 

шламів створений безстічний цикл, що працює за замкнутою схемою, за рахунок обробки мета-

ловмісних шламів технічними розчинниками і отримання корисних продуктів, котрі поверта-

ються в технологічний процес. 

Експериментальні дослідження показали, що швидкість запропонованого нами процесу 

виокремлення технічних масел від металів  збільшується,  тобто утилізація компонентів замас-

лених шламів відбувається економічніше, а реалізація даної розробки є екологічно чистою  те-

хнологією. Як екстрагент багато разів використовують низькосортні технічні розчинники до 

остаточного відмивання металовмісних шламів від технічних масел. Внаслідок чого технічні 

масла переходять в розчинники, які упарюють нагріванням у вакуумі, причому очищений шлам 

нагріванням у вакуумі додатково віддає залишки розчинника, які регенерують і також повторно 

направляють на екстракцію. В процесі безперервного розділення замаслених шламів на компо-

ненти  під час обробки їх розчинником відбувається проникнення розчинника в масляну фазу, 

система втрачає псевдогомогенність і переходить в нерівноважний стан, що полегшує отри-

мання позитивного результату: нижній шар – метал, верхній шар – розчин технічного масла в 

розчиннику. Унаслідок відмінностей в щільності розчинника і металу, їх розділення легко від-

бувається гравіметрично. 

Величина, що зазвичай оптимізується при виокремленні технічних масел від металів 

пов'язана з економічністю роботи даного об'єкту. Варіант роботи оптимізуємого об'єкту оці-

нюють кількісною мірою - КО. На підставі вибраного КО складається цільова функція: залеж-

ність КО від параметрів, що впливають на його значення, причому вид КО/цільової функції ви-

значається конкретним завданням оптимізації. Таким чином, завдання оптимізації зводиться до 

знаходження екстремуму цільової функції. Найбільш загальною постановкою оптимального 

завдання є вираз КО у вигляді технологічного параметра (витрата палива, сировини) або еко-

номічної оцінки (продуктивність, прибуток, рентабельність). Вказані фактори оцінюють за ко-

ефіцієнтами їх вагомості з подальшим використанням математичних програм. 

mailto:pdaa@pdaa.edu.ua
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We describe a new technology of  processing of the food blood in the dietary supplement, al-

lowing solve of complex problem resource saving, correcting the diet at the expense of an additional 

source of trace elements and improving the environment around the slaughterhouses. On the basis of 

the developed technology firm "HEMO-PROEKT" produces dietary supplement "NUTRIO-GEM" 

containing divalent heme iron. 

По статистическим данным количество пищевой крови в Украине (на 2013 год) составля-

ет 120 тыс. тонн. Как известно, пищевая кровь имеет значительный потенциал по гемовому же-

лезу и полноценному белку, т.е.  химический состав и технологические свойства позволяют 

широко рекомендовать ее использование для продовольственных целей, в том числе в продук-

тах для детского и диетического питания. В тоже время большинство убойных цехов, особенно 

малых, не используют  кровь убойных животных, сбрасывая ее в канализацию, тем самым за-

грязняя окружающую среду.  Поэтому рациональное использование этого биологически ценно-

го сырья в рамках концепции устойчивого развития может решить несколько проблем: это ре-

сурсосбережение, улучшение рациона питания за счет дополнительного источника микроэле-

ментов и улучшение экологической ситуации вокруг убойных цехов. Как известно недостаток 

железа в рационах питания  приводит к снижению уровня гемоглобина в крови и развитию же-

лезодефицитных состояний, которыми страдает 1/3 населения мира, особенно женщины и дети 

[1]. Однако, переработка крови для пищевых и лечебных целей в настоящее время носит огра-

ниченный характер, что обусловлено в существенной степени отсутствием рациональных тех-

нологий переработки этого ценного вторичного сырья и необходимого технического оснаще-

ния на мясокомбинатах. 

Использование термической обработки пищевой крови при температурах от 70 до 100С  

негативно сказывается на содержании двухвалентного гемового железа. При нагревании оно 

окисляется и переходит в трехвалентное. Кроме этого в крови содержатся азотистые экстрак-

тивные вещества, такие как креатинин, креатин и другие придающие специфический вкус и 

аромат конечным продуктам. Потому необходима разработка оригинальных  технологий полу-

чения диетических добавок из пищевой крови, включающие специальные  методы ее обработ-

ки, которые смогут  нивелировать эти недостатки. 

Коллективом сотрудников Харьковского государственного университета питания и тор-

говли разработана инновационная технология получения диетических добавок, содержащих 

двухвалентное гемовое железо. Для стабилизации гемового железа в двухвалентном состоянии 

при переработке пищевой крови нами был применен метод сорбции белка гемоглобина на кис-

лый полисахарид – Na-карбоксиметилцеллюлозу [2]. 

На основе разработанной технологии по безотходной переработке пищевой крови НПО 

«ГЕМО-ПРОЕКТ» наладило выпуск диетической добавки «НУТРИО-ГЕМ», содержащей  

двухвалентное гемовое железо, которая является основным компонентом для продуктов лечеб-

но-профилактического назначения, общеукрепляющего и антианемического действия [3].  

1. Коденцова В.М, Вржесинская О.А. Использование пищевых продуктов, обогащенных желе-

зом и витаминами для коррекции железодефицитных состояний // Вопросы питания. – 2002.–  

№4. – С.39-43. 

2.Євлаш В. В. Технологія харчових добавок із крові забійних тварин. Показники якості й безпе-

ки / В. В. Євлаш // Тваринництво 21 сторіччя: новітні технології, досягнення та перспективи : 

Наук.-техніч. бюл. № 94 / Ін-т тваринництва УААН. – Харків, – 2006. – № 94. – С. 139–144. 

3.«Гемо-проект» [Електронный ресурс]. – Режим доступа :  http://hemo-

proekt.com.ua/produkcziya.html 

http://hemo-proekt.com.ua/produkcziya.html
http://hemo-proekt.com.ua/produkcziya.html
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The main factors of pollution of drinking water. A comprehensive assessment of the current 

state of the network centralized water supply of the city. The analysis of drinking water from 

centralized sources of water supply for the city's chemical, microbiological, radiological and 

toxicological parameters. The measures to improve the quality of drinking water. 

Забезпечення населення України питною водою належної якості є однією з пріоритетних 

проблем, що безпосередньо впливає на стан здоров’я населення і визначає ступінь екологічної 

безпеки цілих регіонів. Вирішення даної проблеми визначається якістю води у джерелах водо-

постачання та технічним станом мережі централізованого водопостачання і водовідведення. 

Головною проблемою водопостачання міст є віддаленість провідних водозаборів від мереж ро-

зподілу. 

Метою роботи є оцінка сучасного стану водопостачання та аналіз якості питної води із 

централізованих джерел водопостачання у м. Рівне. 

Нами було проаналізовано статистичні показники стану централізованих джерел водопо-

стачання та якості питної води в м. Рівне станом на 2014 р. За вихідні дані прийнято матеріали 

режимних спостережень Гідрометеослужби; Управління екології та природних ресурсів в Рів-

ненській області, КП «Рівнеоблводоканал», Рівненської обласної санітарно-епідеміологічної 

станції. 

Централізоване водопостачання споживачів м. Рівне здійснюється з підземних джерел – 

водозабірних свердловин. До складу системи централізованого водопостачання міста входять 

сім водозабірних майданчиків. Перед подачею споживачам, вода проходить очистку на чоти-

рьох станціях знезалізнення, що розташовані в місті Рівне, селі Горбаків та селищі Гоща. 

Система водопостачання м. Рівне та прилеглих населених пунктів включає такі споруди: 

водозабірні споруди (117 водозабірних артезіанських свердловин), насосні станції (7 станцій), 

споруди очистки питної води (4 станції знезалізнення), водогони та водопроводи розподільчої 

мережі, резервуари чистої води (17 шт. загальним об’ємом 107,8 тис. м
3
).  

Базовим підприємством централізованого питного водопостачання у м. Рівне є Рівненсь-

ке обласне виробниче комунальне підприємство ВКГ «Рівнеоблводоканал». Протягом 2014 р. 

підприємством було відібрано 92 проби води із 68 артезіанських свердловин, виконано 1518 

органолептичних, фізико-хімічних, токсикологічних та 264 мікробіологічні дослідження.  

Аналізуючи результати спостережень встановлено, що у 2014 р. якість води свердловин 

2 класу згідно з ДСТУ 4808:2007 характеризувалася перевищеннями нормативів за показника-

ми – запах сірководню, каламутність, кольоровість, залізо, жорсткість, амоній, марганець (све-

рдловини 2 класу складають 75% до загальної кількості відібраних свердловин). Порівняно з 

показниками 2013 р. мінеральний склад води залишився стабільним. Якість води за мікробіоло-

гічними показниками в свердловинах м. Рівне відповідала санітарним нормам. За радіологіч-

ними і токсикологічними показниками якість питної води з усіх водозаборів була безпечною та 

відповідала нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Протягом останніх років хімічний склад води в 

Рівному є сталим. Проте якість питної води, що надходить до споживача залежить від цілого 

ряду факторів, основними з яких є: стан джерел водоспоживання; виконання технологічного 

режиму на станціях водопідготовки; санітарно-технічний стан централізованих систем водопід-

готовки та мереж водопостачання; рівень лабораторного контролю за якістю води на всіх ета-

пах її підготовки і подання населенню.  

Одним із головних факторів, який впливає на формування якості питної, що надходить до 

споживача у м. Рівне є морально та фізично зношені споруди і мережі водопостачання. Вони 

потребують заміни на більш сучасні.  

mailto:mail@regi.rovno.ua
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М.І.КАНДА, З.С. ОДНОРІГ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОПОРЦІЇ СОРБЕНТІВ ТА НАТИВНОГО 

КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The method of poultry manure utilization provides the adsorption of moisture and ammonium 

ions (NH4
+
) by a mixture of natural sorbents to the granulation phase, resulting in the reduced nitrogen 

loss during storage of organic-mineral fertilizers. The experiments have been carried out in order to 

determine the optimal ratio of sorbents to native poultry manure. The results prove the effectiveness of 

ammonia absorption with the following ratio: sorbents (in equal parts) to manure 1 : 3.    

Сільське господарство України – це галузь народного господарства, яка складається із 

рослинництва (займається обробкою землі для отримання та підвищення врожаїв) і  тваринниц-

тва (з метою вирощування свійських тварин). Якщо рослинництво забезпечує тваринництво 

кормами, то від тваринництва воно в свою чергу одержує органічні добрива. Для оптимізації 

органічного і мінерального живлення рослин, а також підвищення ефективності агропромисло-

вого комплексу необхідно розробляти екологобезпечні технології з максимальним використан-

ням відходів тваринництва та птахівництва. За приблизними розрахунками, річний обсяг послі-

ду в птахівницьких господарствах України складає близько 4,7 млн. тонн. 

Комплексною метою наших досліджень є розробка технології переробки сирого курячого 

посліду у формований продукт, який зберігає всі корисні властивості і володіє оптимальними 

параметрами для зберігання та використання у будь-який період року. Свіжий курячий послід, 

який містить 65-75% вологи, спричиняє складнощі під час внесення його у ґрунт. Необхідно 

зауважити, що внаслідок мікробіологічних процесів під час накопичення та зберігання в гноєс-

ховищі сирий послід розігрівається. Емісія аміаку підсилює втрати азоту (до 30-60% в залежно-

сті від умов зберігання).  

Спосіб утилізації курячого посліду передбачає адсорбцію вологи та аміаку сумішшю 

природних сорбентів до етапу грануляції, що сприятиме зниженню втрат азоту під час збері-

гання органо-мінерального добрива. В якості природні дисперсні сорбенти використано клино-

птилоліт Сокирницького родовища Закарпатської області та палигорськіт Дашуківського родо-

вища Черкаської області із розмірами гранул від 0,14 до 1,25мм. Обидва сорбенти мають роз-

винену пористу поверхню, володіють адсорбційними властивостями і застосовуються у приро-

доохоронних технологіях широкого спектру.  

Одним із етапів експериментів є визначення оптимальних параметрів адсорбції аміаку. 

Концентрація аміаку, який сорбенти не поглинули, визначалась стандартним (титрованим) роз-

чином сірчаної кислоти і зворотним титруванням надлишку кислоти стандартним розчином 

гідроксиду натрію в присутності метилового червоного. Згідно результатів досліджень темпе-

ратура навколишнього середовища в межах 10-25С не створювала суттєвого впливу на процес 

адсорбції, але найкраще процес поглинання аміаку відбувається за умов повітряного середови-

ща Т=20С. Тому всі дослідження проводились за ізотермічних умов (Т=20С).  

Завдяки кристалічній структурі клиноптилоліт має більшу термостабільність та кислотос-

тійкість у порівнянні із палигорськітом. У той же час палигорськіт, який має шарувату структу-

ру, володіє кращою адсорбційною здатністю щодо крупних молекул. Готувалися наважки у ма-

сових пропорціях 0г палигорськіту : 10г клиноптилоліту; 0г клиноптилоліту : 10г палигорські-

ту; 1,5:8,5; 3:7; 5:5; 7:3; 8,5:1,5г сорбентів. Найвищу сорбційну ємність продемонструвала ком-

позиція палигорськіту і клиноптилоліту у співвідношенні 1:1, аніж моносорбент або суміші у 

інших співвідношеннях. Для встановлення оптимального співвідношення суміші природних 

дисперсних сорбентів та курячого посліду готувалися наважки у масових пропорціях 10г сумі-

ші : 50г посліду (1:5); 15:50 (1:3); 20:50 (1:2,5). Використовуючи співвідношення 50 г посліду і 

10 г сорбентів (5 г палигорськіту та 5 г клиноптилоліту) протягом перших 15 хвилин спостері-

галась незначна (2,010
-2

мг) концентрація емісійного аміаку. За умови використання інших взі-

рців відбулося повне поглинання аміаку із курячого посліду. Результати досліджень свідчать 

про вирішення поставленої задачі. 
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І.З. КОВАЛЬ  (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПРОЦЕС ДЕЗАГРЕГАЦІЇ ЗА УМОВ КАВІТАЦІЇ  

Національний університет «Львівська політехніка»  
 

It was shown a short-term treatment of acoustic cavitation water action, during which was 

revealed disaggregation that dominates under the process of cells destruction. According to the kinetic 

regularities the processes of cells growth after cavitation treatment are described by the kinetic 

equation of the first order. 

Для кавітаційної обробки води було обрано реальну природну воду з озера, відібрану у 

Львівській обл. (м. Судова Вишня). Проби води відбиралися впродовж літнього періоду (чер-

вень та липень). На основі проведеного ряду мікробіологічних аналізів щодо якісного складу 

мікрофлори досліджуваної води, було ідентифіковано наступні мікроорганізми (МО): 

Вacterium, Sarcina, Pseudomonas та Bacillus (в домінуючій кількості). Дослідження щодо зміни 

числа мікроорганізмів (ЧМ) природної води проводили при мінімальній (вода 1 - ЧМ01 = 820 

КУО/см
3
) та максимальній (вода 2 - ЧМ02 = 2090 КУО/см

3
) кількості МО в ній. 

Ультразвукові (УЗ) коливання частотою 22 кГц від низькочастотного генератора УЗДН-

2Т (потужність 90 Вт) передавали за допомогою магнітострикційного випромінювача, зануре-

ного в об’єм досліджуваної води з відомим ЧМ0.  

При дії кавітації на проби двох вод впродовж 30-ти хвилин спостерігалося значне зрос-

тання ЧМ. Тому, ступінь нагромадження МО за час оброблення води 1 становить 92,68% впро-

довж 30-ти хвилинного процесу, що відповідає мікробному навантаженню ЧМмах.1 = 1580 

КУО/см
3
, а для води 2 при 36,46% - ЧМмах.2 = 2852 КУО/см

3
. Це означає, що при нижчому вихі-

дному ЧМ процес дезагрегації протікає ефективніше.  

При мікроскопуванні препаратів фіксованих клітин до озвучування спостерігали наяв-

ність тісно прилеглих одна до одної клітин, покритих тонким колоїдним футляром, утворюючи 

таким чином довгі ниткоподібні форми. При мікроскопуванні зразків води після озвучування 

(τУЗ=1800с) виявлено, що зростання ЧМ на І стадії процесу в значній мірі пов’язане із розби-

ванням дією кавітації агрегатів МО до менших за розмірами скупчень, а останніх – до окремих 

клітин. Більша ефективність процесу дезагрегації при нижчому ЧМ0 = 850 КУО/см
3
 пояснюєть-

ся більшими розмірами агрегатів, виявлених при мікроскопуванні вихідних зразків води. 

Таким чином, досліджено короткотривале оброблення води дією акустичної кавітації, в 

процесі якого виявлено дезагрегацію, яка домінує над процесами руйнування клітин. Згідно з 

кінетичними закономірностями, процеси зростання ЧМ у водному середовищі після кавітацій-

ної обробки описуються кінетичним рівнянням першого порядку. 
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М.П.КУЛИК (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК),  

Р.А.ЯЦЮК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПАЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА 

 У КОМБІНОВАНИХ ПАРОГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВКАХ 

ЗМІННОЇ СТРУКТУРИ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

(м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15 ,m_p_kulik@ukr.net) 
          

The process of fuel combustion, particularly coal dust at power thermal stations ineffective. Most 

of the products of combustion are toxic substances of various classes of danger. Among them is the 

leader of nitrogen oxides, the reason for their appearance is atmospheric nitrogen, which is also bal-

last. The possibility of lowering separation of air into oxygen and nitrogen using polymeric mem-

branes. 

        В атмосферному повітрі накопичуються величезні об’єми продуктів згорання різного виду 

палива в котлах енергоблоків ТЕС, промислових печах та інших технологічних апаратах  Висо-

кі концентрації токсичних речовин, серед яких при ранжуванні  по рівню небезпеки ( біологіч-

на дія на людину, тварин і рослинний світ, прискорення корозії металів) слід виділити окисли 

азоту і сірки, окис вуглецю, значно перевищують граничні значення (ГДК) для повітря насе-

ленних пунктів. 

       Джерелом утворення деяких з них, наприклад окислів азоту, є не тільки паливний азот,  

переважаючий їх об’єм утворюється із атмосферного азоту, а на спалювання  твердого палива 

подається атмосферне повітря з певним надлишком (1,04 – 1,14). Враховуючи це, слід зауважи-

ти, що процес спалювання органічного палива є неефективний не тільки через великі значення 

концентрацій шкідливих речовин, а і через великі об’єми повітря, що вступає у процес спалю-

вання, а також через високі температури  у факелі топки і відхідних димових газах  

        Для підвищення ефективності технологічних процесів, зокрема у металургійному вироб-

ництві, використовується так зване ”кисневе дуття”, при цьому вже довгий час кисень добува-

ють із атмосферного повітря кріогенним способом. В кінці XX  і на початку  XXI ст. в інженер-

ній практиці отримали суттєвий розвиток мембранні і адсорбційні методи розділення атмосфе-

рного повітря. Найбільш ефективними по коефіцієнту проникності для створення генераторів 

азоту і кисню є полімерні мембрани на основі тетрабром-біс-полікарбонату і 

поліефірімід(ULTEM), селективність яких  (відношення коефіцієнтів проникності у Баррерах 

для основних компонентів повітря - кисню і азоту) лежить в межах 7 – 13.  Це дозволяє отрима-

ти збагачене азотом повітря з чистотою до 95 %, а збагачене киснем – з його вмістом 45-50 % 

об. Збільшення вмісту кисню у повітрі породжує переваги в таких процесах, де інертний азот 

відіграє роль баласту. Переваги проявляються навіть за досить помірних ступенів збагачення. 

Деякі дослідники стверджують, що збагачене киснем повітря до 30 % об. буде містити на 40 % 

менше азоту на одиницю об’єму кисню. . Поява нанокомпозитних полімер-неорганічних мем-

бран, мембран із змішаною матрицею, та інших привела до зростання потенціалу досягнення 

кращих характеристик селективності і проникності, або обох одночасно гарантуватиме ще 

кращі якісні показники кінцевих продуктів розділення 

 Комбіновані парогазотурбінні енергетичні установки перспективні з позиції високих, 

порівняно з існуючими в Україні  вугільних енергоблоків, наступних характеристик – коефіціє-

нта корисної дії, маневреності, мобільності, а також  значно меншими концентраціями шкідли-

вих речовин, зокрема оксидів азоту, і меншими об’ємами відхідних димових газів. Оснащення 

енергоблоків мембранними розділювачами повітря  характеризується незначними капітальними 

і експлуатаційними затратами. При цьому, такі комбіновані парогазотурбінні установки вико-

ристовують два компоненти атмосферної суміші (фракції – збагачені киснем і азотом). Остання 

з них використовується для формування робочого середовища для  газового циклу генерації 

електроенергії. Діапазон зміни потужностей(маневреність) в такій генеруючі установці може 

становити   30 – 100%,  а швидкість набору потужності або її зниження (мобільність) робить 

такі енергоустановки найбільш придатними для покриття пікових навантажень. 
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The results of theoretical and experimental studies of three designs centrifugal-inertial dust 

collectors with jalousie exhaust air proved the feasibility of establishing pyloochysnyh systems where 

the previous degree may apply these devices, and the second, or the third - wet dust collectors several 

designs depending on the properties of dust that is captured. 

Хоч пиловловлювачі комбінованої дії, що поєднують принципи відцентрових і жалю-

зійних апаратів, можуть використовуватись як самостійні очисні апарати, однак в більшості 

випадків раціональніше використовувати їх як складовий елемент очисних систем, що склада-

ються із декількох апаратів. Причому в цих системах їх краще використовувати на попередніх 

ступенях перед апаратами тонкого очищення: електрофільтрами, рукавними фільтрами, мокри-

ми. 

При створенні очисних систем виникає декілька варіантів технічних рішень, і саме тут 

відчутно постає проблема оптимізації, суть якої полягає в найвигіднішому розподілі технологі-

чного навантаження між ступенями і забезпеченні проведення процесу з максимальною ефек-

тивністю і мінімальними затратами. 

 Вирішити цю проблему можна шляхом побудови в математичній формі техніко–економічних 

моделей об’єктів, які оптимізуються, тобто рівнянь, в яких були б зв’язані в одне ціле констру-

кторсько–технологічні і техніко–економічні параметри.. 

Результати успішного застосування такої моделі для оптимізації систем очищення з ви-

користанням батарейного циклона з жалюзійними елементами стали основою для проведення 

такої оптимізації з використанням пізніше створеного циклона з ступеневим відведенням пилу і 

систем з використанням жалюзійно–вихрового апарата.    

Доволі перспективною з точки зору забезпечення найвищої ефективності пиловловлю-

вання і досягнення встановлених норм допустимих викидів в атмосферу є пилоочисна установ-

ка, в якій, як перший ступінь очищення може бути використаний будь-який із вказаних вище 

пиловловлювачів – жалюзійно-вихровий, батарейний циклон з жалюзійними елементами або 

циклон із ступеневим відведенням пилу, а як апарат тонкого очищення – запропонований авто-

рами апарат для мокрого пиловловлювання. 

    Мокрі газоочисні апарати знаходять широке застосування не лише для очищення в них газів 

від пилу,але також для підготовки газів, що надходять в газоочисні апарати інших типів.  

     З метою зменшення кількості відпрацьованої рідини при роботі мокрих апаратів застосову-

ють замкнуту систему зрошення. За способом дії мокрі апарати можна розділити на такі групи: 

1) пустотілі газопромивачі; 2) насадкові газопромивачі; 3) барботажні і пінні апарати; 4) мокрі 

апарати ударно–інерційного типу; 5) мокрі апарати відцентрової дії; 6) динамічні газопромива-

чі (механічні скрубери, дезінтегратори); 7) швидкісні газопромивачі. 

Порівняно з апаратами інших типів мокрі пиловловлювачі мають ряд переваг: 1) дещо нижча 

вартість і вища ефективність вловлювання, ніж у сухих механічних пиловловлювачах; 2) вони 

можуть застосовуватись для очищення газів від частинок розміром до 0,1мкм; 3) вони не лише 

можуть успішно конкурувати з такими високоефективними апаратами, як рукавні фільтри чи 

електрофільтри, але і використовуватись в тих випадках, коли ці апарати не застосовуються, 

наприклад, при високій температурі і підвищеній вологості, при небезпеці загоряння і вибухів 

очищених газів і пилу, який вловлюється;  4 ) одночасно з очищенням газів можна вловлювати 

парові і газові компоненти, тобто їх можна використовувати  для охолодження і зволоження 

газів, як теплообмінники змішування. 

Запропонований авторами апарат, який передбачається використати після відцентрово-

інерційних пиловловлювачів, належить до найефективніших із вказаних вище мокрих апаратів 

– пінних- і призначений для вловлювання тонковолокнистого пилу, який утворюється на підп-

риємствах  текстильної,  азбестової,  валяно-повстяної   галузей  промисловості.   



123 

 

Семінар 3                                                                                                                  Seminar 3 

1
В.П.КУЦ, 

2
Я.М.ГУМНИЦЬКИЙ (УКРАЇНА, ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ) 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ 
1
Тернопільський національний технічний університет імені Івана  Пулюя 

2
Національний університет ”Львівська політехніка” 

 

The results of experimental studies the recommended for this class of equipment 

pyloochysnoho technique combined effect of dust collectors, which combines the principles of the 

most common vehicles centrifugal separation - cyclone - and louvre devices, outlines 

recommendations for sustainable use them in a production environment to ensure the efficient and 

stable operation. 

В  кожному випадку застосування пиловловлювачів нового типу, що поєднують прин-

ципи дії відцентрових і жалюзійних апаратів, – жалюзійно-вихрового, батарейного циклона з 

жалюзійними елементами, циклона з ступеневим відведенням пилу можуть виникнути специ-

фічні вимоги щодо їх можливого застосування і експлуатації. Детальне врахування цих вимог, 

дотримання оптимальних режимів роботи дозволяє використовувати пиловловлювачі з найви-

щою ефективністю і мінімальними затратами.   

     На основі аналізу умов використання близьких за принципами дії апаратів, в першу чергу, 

циклонів і жалюзійних, результатів експериментальних досліджень і досвіду експлуатації ра-

ніше  розроблених подібних пиловловлювачів в реальних умовах виробництв можна рекомен-

дувати  умови  їх застосування, в яких вони забезпечать ефективну і стабільну роботу. 

    1. Не рекомендується використання пиловловлювачів діаметром більше 2000 мм в одиноч-

ному і більше 1600 мм в груповому виконанні.  

     2. В батарейних циклонах для очищення газу від тонкого пилу при витраті газу не менше 

2500 м
3
/год. рекомендується застосування циклонних елементів діаметром 100 мм, при витраті 

газу не менше 7500 м
3
/год. – циклонних елементів діаметром 150 мм, при витраті газу не менше 

25000 м
3
/год. – циклонних елементів діаметром 250 мм. 

     3. При очищенні газів з температурою більше 500 
0
С їх необхідно попередньо охолодити. 

Температура газу за умовами механічної міцності конструкції апаратів допускається не вище 

400 
0
С. Нормально працюють пиловловлювачі при температурах газів до 200–300 

0
С. Однак 

температура газів повинна бути вищою за температуру точки роси на 20–25 
0
С, щоб запобігти 

конденсації водяних парів на стінках апаратів і частинках пилу. 

     4. Запиленість газу, що поступає в апарат, не повинна перевищувати 50 100 г/м
3 
в залежно-

сті від крупності частинок пилу і його злежуваності. При більшій запиленості газів рекоменду-

ється встановлювати два послідовно розміщених пиловловлювачі. 

     5. В залежності від умов очищення пиловловлювачі можна встановлювати як всередині при-

міщення, так і зовні, як на всмоктуючій, так і на нагнітаючій ділянці системи газоходів. 

    6. При очищенні газів, що містять абразивний пил, їх встановлюють перед вентилятором. 

    7. Кут нахилу стінок бункера пиловловлювачів приймається більшим за кут природного ско-

су (55 - 60
0)

, розміри випускного отвору бункера повинні забезпечувати нормальне виванта-

ження пилу. Не допустиме використання конусів вловлювача як ємність для пилу. 

    8. Створені пиловловлювачі в залежності від вимог до ступеня очищення, властивостей і ди-

сперсного складу пилу, можуть застосовуватись або самостійно, або як попередній ступінь 

очищення перед електрофільтрами, рукавними фільтрами або апаратами мокрого очищення. 

     Відводити очищений газ з пиловловлювача можна так же, як і з циклонів: через равликові 

розкручувачі з метою суміщення повороту потоку з використанням енергії обертового руху га-

зу і зменшення тим самим втрат тиску, або через коліно з плавним заокругленням, що також не 

приводить до значних втрат тиску. При роботі пиловловлювача на нагнітання потрібно врахо-

вувати не лише підвищене зношення вентиляторів, але також і підвищення небезпеки загоряння 

і вибуху горючих і вибухонебезпечних пилів. 

     Необхідною умовою ефективної сепарації є герметичність пиловловлювачів, а також їх 

з’єднань з підвідними і відвідними трубопроводами, герметичність розвантажувальних отворів. 
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The prospects of creating artificial island construction in the Black Sea are considered. The pos-

sible negative environmental impact of processes of construction and operation of artificial islands is 

analyzed. The main benefits of the operation of artificial islands and functions they can perform are 

considered. 

Освоєння і захист морського середовища вимагає розвитку морської інфраструктури, до 

основних елементів якої належать порти, суднохідні шляхи, маяки, споруди континентального 

шельфу, судноремонтні заводи, водогосподарські, марикультурні, берегозахисні та інші спору-

ди. Дефіцит вільних територій у прибережній зоні, військово-політичні, економіко-географічні 

та інші причини привели до необхідності створення штучних островів, які представляють со-

бою складні гідротехнічні споруди. 

Технології гідротехнічного будівництва існували ще в стародавньому світі. На території 

Голландії з XIII ст. безперервно ведеться будівництво різних гідротехнічних споруд. Вважаєть-

ся, що вже в 1634 р. в Японії був побудований перший штучний о. Деджіма. З початку ХХ ст. в 

світі побудовано вже кілька десятків островів для самих різних цілей. 

В наш час створення штучних острівних споруд є основними способами збільшення тери-

торії держави. На території України в XIX ст. був штучно створений о. Майський, як оборон-

ний форпост на судноплавному шляху в Дніпровсько-Бузькому лимані, а також о. Батарея в 

акваторії м. Миколаїв. Якщо розглядати соціально-економічні проблеми сучасної України, то 

вирішенню багатьох з них може сприяти будівництво нових островів у відкритому морі для ро-

зміщення енергетичних, портових і рекреаційних об'єктів. 

Основна кількість штучних острівних споруд сконцентрована в таких регіонах світу:  

близькосхідний (ОАЭ, Катар); далекосхідний (Японія, Сянган, Макао); австрало-

новозеландський (Австралія, Нова Зеландія); північноамериканський (США, Канада);  індійс-

кий (Мальдіви); середземноморський (Ізраїль, Італія). У зазначених регіонах штучні острови 

розташовані переважно в затоках, де розрахункова висота хвилі при проектуванні  становила 

3.0 – 3.5 м. За енергією хвиль це не співрозмірно з умовами відкритого Чорноморського узбе-

режжя, де хвилі можуть досягати 10 – 12 м. Сила хвильового впливу на споруди островів в Чо-

рному морі буде приблизно в 10 разів більше, ніж на острови в затоках, що створює додаткові 

складності зведення островів. 

Штучні острови чинять складний вплив на екологічний стан морського середовища. Не-

гативний вплив може проявлятися як на етапі будівництва, так і при експлуатації. Тому необ-

хідно враховувати їх вплив на ділянку узбережжя, розташовану в зоні хвильової тіні від остро-

ва; вплив на якість води, на водообмін і здатність до самоочищення акваторій та ін. У той же 

час штучні острови можуть бути виключно природоохоронного призначення, наприклад, вико-

нувати берегозахисні функції, сприяти інтенсифікації самоочищення морської води тощо. 

В усьому світі зростає інтерес до плавучих островів. Основна їх перевага – це мобіль-

ність. За необхідності вони можуть легко транспортуватися в новий район базування. 
Так, будівництво штучних острівних територій потенційно може бути одним з напрямків розвитку 

морської інфраструктури України. Нові капітальні об'єкти морської інфраструктури доцільно створювати 

у вигляді багатофункціональних комплексів. Окремі їх складові частини, крім основних функцій (транс-

портних або рекреаційних), можуть також виконувати берегоукріплюючі функції, служити сховищами 

альтернативної енергії та ін. Берегоукріплювальні споруди можуть містити елементи енергетичних си-

стем на альтернативних джерелах.  

В інвестиційному плані більш привабливі плавучі острови різного призначення. Перш за 

все, це глибоководні порти для перевалки вантажів з океанських суден на річкові, шельфові 

острови для розміщення енергетичних об'єктів на альтернативні джерела (сонце, вітер, сірково-

день), а також плавучі острови рекреаційного призначення. 
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Studied the adsorption properties of weak acid cation exchanger DOWEX-MAK-3 with removing 

copper ions from tap water. It is shown that the capacity of the resin to copper ions depends on the 

concentration of solutions and the ratio of the concentration of copper ions and ion hardness. It was 

investigated that the ratio between the capacities of the resin for copper ions and hardness are close to 

their ratios in solution. It is shown that the desorption of copper ions is effective in an acidic 

environment. 

Одним з глобальних завдань, яке стоїть зараз перед промисловістю, є ефективне видалення 

катіонів важких металів, в тому числі і іонів міді, з води. Забезпечення максимально можливого 

вилучення високотоксичних іонів важких металів також важливо і при підготовці питної води. 

Це накладає особливі вимоги як на швидкість сорбції, так і на селективність видалення забруд-

нювача. Для  визначення  ефективності  вилучення  іонів  міді  з  води  в  присутності  іонів 

жорсткості при її пом’якшенні використовували слабокислотний катіоніт DOWEX-MAC-3 в  

кислій  та  сольовій  формах. Слід відзначити, що при концентраціях іонів міді на рівні 1-2 

мг/дм
3
 ємність іоніту по міді в водопровідній воді  значно знижується (рис.1). Проте ступінь 

вилучення міді залишається високим як на іоніті в кислій так і в сольовій формі. 

 

Рис. 1 - Вихідні криві сорбції іонів жорсткості (1;2) та іонів міді (3;4) на катіоніті DOWEX-MAK-3 в кислій (2;4) 

та Na+ (1;3) формі (Vi=20 см3) із водопровідної води (Ж=4,8 мг-екв/дм3,  Л=4,8 мг-екв/дм3, рН=7,81) при концентації 

міді 1 (2;4) та 2 (1;3) мг /дм3 (ОДЄ1= 2339 мг-екв/ дм3, ОДЄ2= 2378 мг-екв/ дм3, ОДЄ3= 30 мг-екв/ дм3, ОДЄ4= 17 

 мг-екв/ дм3) 
 

Якщо порівняти еквівалентні співвідношення концентрацій іонів жорсткості у воді та спів-

відношення обмінних ємностей іоніту по даних іонах при їх вилученні в динамічних умовах 

при фільтруванні  10 дм
3
 розчинів міді у водопровідній воді через 10 см

3
 катіоніту, то можна 

побачити, що при використанні катіоніту в Na
+
-формі ці співвідношення практично однакові як 

при концентрації міді 2 мг/дм
3
 так і при 30 мг/дм

3
. Очевидно селективність іоніту по міді в сла-

бокислому середовищі  дещо вища за селективність по іонах жорсткості.  

В цілому можна сказати, що ступінь вилучення міді в присутності іонів жорсткості на сла-

бокислотному катіоніті  DOWEX-MAK-3 в динамічних умовах досить високий і зростає із зни-

женням концентрації міді у воді. Дуже важливим аспектом при іонообмінному концентруванні 

іонів крім сорбції є десорбція даних іонів при регенерації катіоніту. При регенерації іоніту роз-

чинами соляної кислоти було встановлено, що ефективність десорбції іонів міді зростає при 

підвищенні кислотності розчину за зростання питомої витрати реагенту. Ступінь десорбції іо-

нів міді сягає 95,6-100,0 %.  

mailto:veronica_m_p@ukr.net
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Івано-Франківський національний медичний університет, 

 
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 Investigated adhesive properties of mechanically activated ПЕТ – waste which are used as addi-

tion to concrete with a help of SAS adding. It will lead to increasing of waste adhesion with cement 

matrix and improvement of cement stone properties. This process will help to increase waste amount 

which is added to cement grout. Was developed methods of preparation of concrete mixtures filled 

with polymeric wastes.  

Created concrete mixture with adding SAS helps involving in processing even more polymeric 

wastes compared to our earlier developed mixtures without adding SAS. It was proved and realized in 

practice an opportunity and expediency of adding polymeric wastes to concrete mixtures with SAS. 

This really improves physical-mechanical and adhesive characteristics of the concrete. 

Незважаючи на економічні чинники останніх років зростання в ПЕТ-упаковці залишається 

відносно стабільним. Середній темп зростання - 3,8% за рік, що склало 16,7 млн. тонн у 2015 та, 

за прогнозами Smithers Pira, сягне 21,1 млн. тонн у 2021 році. 

За даними УкрДержстатистики в Україні, за останні 25 років, частка полімерів у ТПВ зрос-

ла з 1,7 % до 13,76% . Як результат у країні накопичено близько 39 млн. тонн відходів цього 

типу, крім того до цієї маси щорічно додається ще близько одного мільйона тонн відходів. 

Тому створення безвідходних екологічно-безпечних технологій переробки полімерних від-

ходів та матеріалів, які містять у своєму складі такі відходи є актуальним. 

У зв’язку з тим, що наповнювачі у бетонних сумішах займають близько 75% усього масо-

вого складу бетону тому їх властивості та якість має вирішальний вплив на фізико-механічні 

властивості цементного каменю, його довговічність та експлуатаційні властивості.  

Запропоноване нами введення до складу бетонних сумішей полімерних відходів робить та-

кий бетон не тільки економічно, а й екологічно вигідним. Окрім цього вигідно, щоб до складу 

бетонної суміш входило якомога більше заповнювача і якомога менше цементу. Ще однією пе-

ревагою введення полімерних наповнювачів у бетон є можливість значно покращити властиво-

сті бетонних сумішей. 

Під час введення будь-якого наповнювача, зокрема і полімерних відходів, у бетонну мат-

рицю вирішальну роль у цьому процесі відводиться «зклеюванню» гідрофобних (органіка) і 

гідрофільних (клінкерні мінерали) поверхонь. Добре досліджені полімерні волокна, що широко 

застосовуються в будівництві, за нормальних умов володіють низьким ступенем зчеплення з 

цементним каменем.  Це викликано низьким ступенем адгезії та сорбції, крім того вони є хіміч-

но-інертними по відношенню до компонентів цементної суміші. 

На сучасному етапі пропозиції науковців із вирішення даної проблеми обмежуються змі-

ною вигляду полімерних волокон. Волокна виготовляють у формі джгутів, спіралей, хвильок, із 

різноманітними гачечками на їх поверхні та ін. Все це сприяє підвищенню зчеплення з цемент-

ним каменем на фізичному рівні, але не на хімічному. Відомо, що саме хімічне з’єднання є най-

більш надійним, міцним і довговічним. Тому, якщо створити умови росту кристалів цементної 

матриці на поверхні полімерного наповнювача, то це вирішить проблему зчеплення полімеру з 

бетонною матрицею. Для вирішення цієї проблеми нами було запропоновано нанесення ПАР, 

що активно адсорбуються на поверхні механічно-активованих полімерних ПЕТФ-відходів. 

Проведені нами експериментальні дослідження підтвердили правильність і ефективність такого 

вибору. 

Нами було встановлено, що введення в бетонні суміші полімерних відходів сприяє: більш 

повній і рівномірній гідратації цементу; візуально відсутні процеси тріщиноутворення; змен-

шенню усадки готової суміші; зменшенню ваги бетону до 21,3% без погіршення міцністних 

характеристик; підвищенню адгезії ПЕТФ-відходів до бетонного каменю підтверджене механі-

чними спостереженнями; зростання міцності готових виробів на стиск і згин, особливо у почат-

ковий період твердіння, за рахунок армування та більш рівномірного розподілу часточок цеме-

нту у зразках  
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Heavy metals are particularly dangerous for the aquatic environment and sewage from these 

metals is required prior to discharge to natural waters. Literary sources indicate adsorption studies of 

individual components of heavy metals. Research simultaneous sorption of two components, one of 

which is in the form of cation (Cu), and the other is presented in the form of anion (Cr).Experimentally 

studied static’s simultaneous absorption of heavy metals: copper and chromium from solutions, natural 

zeolite deposits Sokyrnytsky, which is based clinoptilolite. It is shown that the adsorption of copper 

cations is much harder for the adsorption of chromium in anionic form. 

Сучасні промислові підприємства споживають значну кількість води, яка після її вико-

ристання містить різні речовини у різних кількостях, які є шкідливими для водного середови-

ща. Концентрація забруднювачів у воді залежить від застосовуваних технологій та методів 

очищення стічних вод. Серед забруднювачів води особливо небезпечними речовинами є важкі 

метали, що мають здатність до розкладання, забезпечуючи самоочищення води. Основними 

забруднювачами води виступають підприємства кольорової та металургійної промисловості, 

виробництва електронної промисловості, гальванічні виробництва, легка промисловість тощо. 

До особливо небезпечних важких металів належать сполуки міді та хрому. У багатьох випадках 

шкідливі речовини присутні у стічній воді не окремо, а у суміші з іншими компонентами, тому 

важливими є дослідження очищення таких вод від усіх компонентів-забруднювачів. 

Очищення стічних вод від важких металів може відбуватись багатьма методами, серед 

яких виділяють хімічне осадження, електролітичне виділення важкого металу, адсорбція, іон-

ний обмін, рідинна екстракція, мембранні технології та інші. Серед існуючих методів очищення 

перспективним є сорбційний метод (адсорбція та іонний обмін), який дозволяє регенерувати 

сорбент та одержувати важкий метал у концентрованому виді. Серед великої кількості твердих 

сорбентів значна увага надається природним цеолітам, що у силу особливостей своєї кристалі-

чної структури представляють собою тривимірне «сито», причому цеоліт володіє високими ад-

сорбційними та іонообмінними властивостями. У літературних джерелах приведено дані щодо 

поглинання цеолітом окремих компонентів важких металів. Було досліджено сорбцію іонів ва-

жких металів купруму та хрому. Визначено статичну активність окремо для купруму та хрому в 

залежності від концентрації цих компонентів у розчині. Приведено результати адсорбційного 

вилучення іонів купруму та хрому при їх одночасній присутності. Аналіз твердої фази прово-

дився на енергодисперсномурентгенофлуорисцентному аналізаторі «EXPERT 3L». 

За результатами аналізу одержано залежність сорбційної здатності природного цеоліту 

щодо одночасного поглинання іонів купруму та хрому, які перебували у розчині у різних іон-

них формах: купрум у катіонній формі Cu
2+

 та хром в аніонній Cr2O7
2-

. Побудовано криві дина-

міки адсорбції іонів важких металів. Характер наведених ізотерм вказує на різний характер со-

рбції іонів Cu
2+

 та Cr2O7
2-

 на природному цеоліті. Поглинання іонів купруму основане на іонно-

му обміні, протиіонами являються катіони лужних металів. Порівняння ізотерм адсорбції іонів 

купруму на природному цеоліті з даними одержаними під час адсорбції двох іонів вказує на те, 

що адсорбція одного компонента відбувається з більшою статичною ефективністю за адсорб-

цію у присутності двох компонентів. Поглинання іонів Cu
2+

 спричиняє звуження цеолітових 

каналів, тому транспортування аніонів Cr2O7
2- 

стає утрудненим і їхня концентрація всередині 

цеолітів є низькою. 

Досліджено сумісне поглинання іонів купруму та хрому на природному цеоліті та ви-

значено його адсорбційну здатність під час їхнього сумісного поглинання. Встановлено значну 

різницю у їхній сорбційній здатності, яка є значно вищою для катіонів купруму, ніж для аніонів 

хрому. 
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Modern manufacture of soda by the ammonia method has a high level of organization technolo-

gy, which is based on continuity and automation of production. However, unlike other industries a 

modern, powerful production of soda ash is exceptionally large material consumption equipment and 

large waste in the environment the number of which in absolute terms emissions year exceeds emis-

sions from many chemical companies dozens of times. 

У теперішній час найбільш поширеним способом виробництва кальцинованої соди є амі-

ачний спосіб Сольве, на частку якого приходиться до 70% світового виробництва. Спосіб Соль-

ве базується на використанні дешевої та доступної сировини (кухонної солі, вапняку та аміаку). 

Сучасне виробництво кальцинованої соди по аміачному способу має високий рівень ор-

ганізації технології, який базується на безперервності та автоматизації виробництва. Однак, на 

відміну від інших сучасне потужне виробництво кальцинованої соди відрізняється виключно 

великою матеріалоємністю обладнання та великими викидами у навколишнє середовище, кіль-

кість яких в абсолютному вираженні по викидам в рік перевищує викиди багатьох хімічних пі-

дприємств в десятки разів. Великі капітальні та експлуатаційні витрати, які необхідні для більш 

ефективного очищення газів від аміаку, оксиду вуглецю, вуглеводнів та оксидів азоту призвели 

до того, що здійснювати газоочищення до сучасних санітарних норм не вигідно. Заводам більш 

вигідно йти на тимчасово узгоджені газові викиди, ніж створювати та впроваджувати у вироб-

ництво ефективну технологію газоочищення. Однак газові викиди складаються в атмосфері та 

загазована атмосфера наносить значний не тільки економічний, але й соціальний збиток, які в 

сумі починають перевищувати прибуток багатьох інших виробництв. 

Всесвітній досвід показує, що в промисловості усереднені витрати на вирішення екологі-

чних проблем досягають 30% від витрат на основне виробництво. Основними джерелами газо-

вих викидів виробництва є процеси обпалу вапняку та теплоелектростанція, що знаходиться у 

складі підприємства. Не досягаються сучасні санітарні норми очистки газових викидів і від амі-

аку після процесу карбонізації амонізованого розсолу. Окрім проблем екології, в технології ви-

робництва кальцинованої соди великі капітальні витрати на обладнання. Велика матеріаломіст-

кість обладнання технології кальцинованої соди у теперішній час стримує подальші темпи ін-

тенсифікації виробництва. Проблема створення сучасних компактних апаратів для виробництва 

соди є актуальною як в основній технології, так і у технології очистки газових викидів. Великі 

капітальні та експлуатаційні витрати, які необхідні для більш ефективного очищення газів від 

аміаку, оксиду вуглецю, вуглеводнів та оксидів азоту призвели до того, що здійснювати газоо-

чищення до сучасних санітарних норм не вигідно. Заводам більш вигідно йти на тимчасово уз-

годжені газові викиди, ніж створювати та впроваджувати у виробництво ефективну технологію 

газоочищення. Однак газові викиди складаються в атмосфері та загазована атмосфера наносить 

значний не тільки економічний, але й соціальний збиток, які в сумі починають перевищувати 

прибуток багатьох інших виробництв. 

У сучасному виробництві кальцинованої соди після процесу карбонізації газова фаза на-

правляється у перший, а потім в другий промивач газів. Після другого промивача газів газовий 

потік проходить бризкоуловлювач та викидається в атмосферу. У першому одноступінчатому 

промивачі газів колон-І відбувається охолодження газу з одночасною абсорбцією частини діок-

сиду вуглецю. Аміак уловлюється розсолом у другому багатоступінчатому промивачі до зали-

шкової концентрації 0,1-0,2 г/м
3
. Концентрація оксиду вуглецю у цьому ж газовому викиді в 

атмосферу досягає 2 г/м
3
. Очевидно, що необхідно оцінювати збиток, нанесений газовими ви-

кидами із-за: токсичності речовин, зростаючої корозії будівель, споруд та обладнання, зроста-

ючої загибелі лісів, загибелі ґрунту та водних басейнів, зростаючій імовірності екологічної ка-

тастрофи. Відомо, що збиток від викиду токсичних речовин може бути великий та навіть непо-

рівняний з прибутком від основної технології. 
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The effect of crumb rubber derived from used tires on the main quality parameters obtained 

modified bitumen. The effect of crumb rubber on the properties of road-building bitumen. It is shown 

that this modification makes it possible to obtain bitumen with high elasticity and an extended 

temperature range of use and recycle part worn tires. 

Автомобільний транспорт є однією з найважливіших галузей підприємницької діяльності, 

оскільки в процесі господарювання кожна фірма потребує матеріалів, сировини чи готової про-

дукції. Із кожним роком у світі і в Україні зокрема спостерігається стабільне зростання кількос-

ті автомобільного транспорту.  

Автотранспорт завдає непоправної шкоди здоров’ю людини і навколишньому середови-

щу не тільки відпрацьованими газами а й витратними матеріалами, які залишаються після тех-

нічного обслуговування автомобіля. До витратних матеріалів належать різні технологічні ріди-

ни, фільтра, зношенні шини та ін.  

Для безпечної експлуатації автомобіля шини періодично потрібно змінювати.Кількість 

використаних шин у світі щорічно зростає у зв’язку з тим, що вони не утилізуються, а зберіга-

ється на звалищах. 

Накопичення старих автомобільних шин на звалищах створює небезпеку для навколиш-

нього середовища. Вживані автомобільні шини являються джерелом довготривалого забруд-

нення навколишнього середовища. На даний час перед суспільством дедалі більше постає про-

блема утилізація зношених автомобільних шин. Шини викинуті на звалищах розкладаються 

більше 100 років. Тому виникає необхідність використання відпрацьованих шин в якості вто-

ринних ресурсів. 

Одним з методів утилізації відпрацьованих шин є використання їх у бітумному виробни-

цтві у вигляді гумової крихти, яку одержують за допомогою дроблення використаних автомо-

більних шин. Для модифікування використовували дорожній і будівельний бітуми і гумову 

крихту фракцією 2 мм. 

Нами вивчено основні закономірності процесу модифікування дорожнього бітуму марки 

БНД 60/90 і будівельного бітуму марки БНБ 70/30 гумовою крихтою.Модифікування бітуму 

гумовою крихтою проводили на лабораторні установці методом змішування при температурі 

160°С протягом 1 год. Проведені нами дослідження показують що додавання гумової крихти 

дає можливість покращити якісні показники бітумів. Встановлено, що при додаванні  гумової 

крихти зменшується дуктильність та пенетрація, покращується еластичність отриманого біту-

муі розширюється температурний інтервал використання бітумів, що є одним з основних пока-

зників використання отриманого бітуму у наших кліматичних умовах, де мають місце часті і 

великі перепади температур. 

Отже, використання гумової крихти яку одержують зі старих автомобільних шин у біту-

мному виробництві дає можливість покращити якість бітумних матеріалів. Показано, що на 

основі товарного дорожнього бітуму БНД 60/90 при додаванні до нього гумової крихти можна 

одержувати високоякісний бітум з підвищеною еластичністю та розширеним температурним 

інтервалом використання.Додаючи гумову крихту до бітуму ми не тільки покращуємо його 

якість, а й частково вирішуємо проблему утилізації накопичених за останні десятиліття автомо-

більних шин,кількість яких кожний рік невпинно зростає, що призводить до забруднення на-

вколишнього середовища. 
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Національний університет «Львівська політехніка», 

 
2
 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 
Studies of technological possibilities of application of waste PET to kapslovne granular 

fertilizers. To create solutions based on PET proposes to carry out its chemical modification using 

dietilenglicol. For dissolving the modified polymer was used CCl4. 

Застосування відходів для виробництва екологічно безпечних капсульованих мінераль-

них добрив є доцільним з погляду зниження забруднення довкілля та можливості широкого їх 

застосування у сільськогосподарському виробництві. Капсульовані мінеральні добрива харак-

теризуються контрольованою розчинністю, що дає змогу зменшувати непродуктивні втрати 

елементів живлення та подовжити їх термін дії. Однак основною перешкодою застосування ка-

псульованих добрив для сільськогосподарського виробництва є їх висока вартість.  

Дослідження можливості застосування відходів ПЕТ-пластику у технологіях капсулю-

вання мінеральних добрив викликане наявністю великої кількості таких відходів, організова-

ним їх збиранням та первинною переробкою. Важливим етапом таких досліджень є розробка 

технології створення капсулотвірної композиції, придатної для здійснення процесу капсулю-

вання. Капсулювання може проводитися із розплавів або розчинів плівкоутворювачів. Застосу-

вання розчинів дає змогу проводити процес за нижчих температур, без особливих проблем до-

зувати різні допоміжні компоненти у плівкоутворювач, тощо. Використання ПЕТ-пластику для 

отримання розчинів є проблемним, оскільки даний полімер володіє високою стійкістю до дії 

розчинників, кислот та лугів.  

З метою покращення розчинності відходів ПЕТФ використовується метод його хімічно-

го модифікування  за допомогою диетиленгліколю. Процес модифікації полягає у здійсненні 

алкоголізу подрібненої ПЕТФ-тари за температури 493К і вакуум-відгонці етиленгліколю за 

значення залишкового тиску 20кПа. Тривалість процесу модифікації складає 3,5 год. У резуль-

таті отримується матеріал, який добре розчиняється у таких розчинниках, як етилацетат, чотири 

хлористий вуглець, тощо за кімнатної температури. Це значно знижує складність технологічно-

го процесу створення плівкотвірної композиції, а, відповідно, і затрати на його проведення. Для 

створення капсулотвірної композиції використовувати вуглець чотирихлористий, оскільки ети-

лацетат розпадається під час нагрівання, перетворюючись на етиловий спирт і оцтову кислоту, 

а також є вогненебезпечним. Вуглець чотирихлористий є найменш токсичним, негорючим і не-

займистим розчинником. 

1. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії / За ред. В.П. Гудзя.2 видання. – 

К.:Центр учбової літератури, 2007. – 408 с. 

2. Z.Wielgosz Zastosowanie polimerow do nawozow o spowolnionym dzialaniu /Z.Wielgosz, 

A. Winiarski, M.Krzeczynska, J.Pasternacki // Prace naukowe instytutu technologii nieorganicznej I 

nawozow mineralnych politechniki Wroclawskiej. - 1996. - № 45. - S.61-69. 

3. Гак В. С. Розробка та властивості плівкоутворювачів для флексографських фарб на 

основі вторинного поліетилентерефталату : автореф. дис. канд. техн. наук 05.17.06 / Гак 

Вікторія Сергіївна.- Львів, 2011. – 20 с. 
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Considered restoration of forests on the basis of environmentally oriented forestry to enhance 

forest cover in Ukraine and, including Kharkiv region. This will contribute to qualitative changes in 

the forests and the needs of the population in the comprehensive use of forest resources and useful 

properties of forests. This restoration of forests and forest cultivation is relevant for all anthropogeni-

cally disturbed and non-forest land silvicultural fund. 

Конференцією ООН з навколишнього природного середовища (Ріо-де-Женейро, 1992) 

були визначені "Принципи лісівництва" щодо міжнародного співробітництва в сфері лісового 

господарювання. Їх мета спрямована на сприяння раціонального використання, збереження й 

відтворення лісів та на реалізацію їхніх багатоцільових взаємодоповнюючих функцій і видів 

використання. Один з принципів гласить про важливу роль лісів у задоволенні сировинних по-

треб, що має поєднуватися із раціональним використанням лісових ресурсів, залісненням і від-

новленням площ лісових масивів. 

Впровадження заходів з відтворення лісів є першочерговим завданням для України, оскі-

льки показник заліснення тут один з найнижчих в Європі (15,9 %). Для порівняння, в Угорщині 

лісистість 18 %, в Польщі – 22,9 %, в Чехії – 33,6 %, а у Словаччині – 40,6 %. Проблема відтво-

рення лісових ресурсів з метою підвищення рівня лісистості викликана насамперед нераціона-

льним веденням лісогосподарювання, застарілою і неефективною моделлю управління в лісовій 

галузі, високим рівнем антропогенного навантаження, погіршенням природного складу лісів й 

природними катаклізмами. А враховуючи тривалий період екстенсивного лісокористування (до 

другої половини ХХ ст.), то велику увагу зараз потрібно приділяти санітарному стану лісів, пі-

дтриманню їх біологічної стійкості та впровадженню методів лісовідновлення і лісорозведення 

на засадах екологічно орієнтованого лісівництва. Під екологічно орієнтованим лісівництвом 

мається на увазі комплекс лісогосподарських заходів, що забезпечуватимуть відтворення і фо-

рмування максимально подібних до корінних лісостанів насаджень за генезисом наближеним 

до природних аналогів. При цьому пріоритетними цілями лісовідновлення є відтворення дере-

востанів корінних типів лісу, а лісорозведення – відновлення ознак лісових біогеоценозів через 

заліснення їх природним або штучним шляхом породами-піонерами. Тобто майбутні ліси бу-

дуть схожі до корінних за якісними і кількісними показниками, але відрізнятимуться високою 

біологічною стійкістю та при цьому ефективно використовуватиметься біоекологічний потен-

ціал територій. Відповідно до "Правил відтворення лісів" (затверджених Постановою КМУ від 

01.03.2007р. № 303) в Україні відтворення лісів на лісових ділянках, що були вкриті лісовою 

рослинністю (зруби, згарища, рідколісся, насадження, що загинули тощо), здійснюється шля-

хом відновлення, а на землях, що раніше не були зайняті лісом, насамперед, непридатних для 

використання в сільському господарстві – лісорозведення. Необхідність відтворення лісових ре-

сурсів особливо актуальна для Харківської області, де рівень заліснення становить 12,3 %, а ліси 

зростають в зоні Лісостепу і Степу. При цьому, розрахункова оптимальна лісистість для Лісостепу – 

20-40 %, а для Степу – 15-19 %. Крім того, в Степу постійно спостерігаються нижчі від планових 

показники приживлюваності (збереженості) лісових культур. Оптимальним рішенням тут стане від-

творення лісів, що передбачатиме гармонізацію природного і штучного лісовідновлення із залучен-

ням екологічно безпечних технологій, які будуть ґрунтуватися на засадах екологічно орієнтованого 

лісівництва. Таке відтворення лісів може стати передумовою переходу до сталого ведення і розвит-

ку лісового господарства, про що йдеться в "Концепції реформування та розвитку лісового госпо-

дарства України", в Проекті Державної програми "Ліси України" на 2016-2020 роки та у Стратегії 

розвитку Харківської області на період до 2020 року. Отже, екологічно орієнтоване лісовідтворення 

зможе підвищити біологічну стійкість та забезпечить життєздатність створюваних лісів, що особли-

во важливо в умовах сьогодення. При цьому повинні враховуватися сучасні світові підходи і методи 

відтворення лісів, лісівничий та екологічний потенціал заліснюваних ділянок, що знаходитимуть 

своє відображення в державних програмах розвитку лісів. 
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It was determined the technological conditions of wet wool cleaning. Soaking wool was spent 

at water hydraulic kit 10 in three stages at the room temperature. After the third soaking and rinsing 

was waste water is similar to the original water, but has solutes alkaline nature including hydrophilic 

salt of sweat. This soaking will significantly reduce the cost of water and will not deteriorate 

laundering process of wool from contamination. 

Миття вовни проводять у кілька стадій: замочування, віджимання, миття, віджимання, 

ополіскування, віджимання. На стадії замочування і миття використовують водні розчини соди 

і мила у співвідношенні вода : вовна 30200 : 1 (гідромодуль 30200) за температури 4550 С 

[Мунтян В.А., 2010; Мороз А.Н., Черенков А.Д., 2011]. Отже, на мокре очищення вовни вико-

ристовують воду, з якої вилучають сепараторами вовняний жир. Після вилучення вовняного 

жиру воду направляють до станції очищення стічних вод.  

Овеча вовна є натуральним волокнистим матеріалом – сировиною для текстильної про-

мисловості. Вовну очищають на фабриці первинної обробки вовни. Очищення проводять у су-

хому вигляді тіпанням. Тіпання вовни є механічним процесом багаторазового струшування і 

розпушування вовни. Тіпанням вовну звільняють від частинок піску, землі, пилу, соломи, на-

сіння бур’янів, прилиплого корму та продуктів життєдіяльності. Далі вовну очищають водою та 

водними мийними розчинами. Для миття вовни використовують мильно-содовий мийний роз-

чин, який має лужну реакцію і розщеплює як вовняний жир так і розчиняє власне вовну. Вов-

няний жир є воском тварин, який захищає хутро від вологи та забруднень. Віск, отриманий з 

відпрацьованих мийних вод, має домішки власне мийного засобу, зокрема мило. Тому викорис-

тання такого вовняного жиру потребує рафінування. Крім того, залишки мила у отриманому 

воску обмежують застосування його у фармацевтичній та харчовій промисловості. Також відп-

рацьовані мийні розчини є лужними, що негативно впливає на довкілля.  

Метою наших досліджень є оптимізація витрат води під час мокрого очищення вовни та 

дослідження фізико-хімічних властивостей отриманої відпрацьованої замоченої води.  

 Проведено замочування вовни з гідромодулем 10 у чотири стадії за кімнатної темпера-

тури. Після замочування вовну віджимали. У відпрацьованій воді після замочування і фільтру-

вання через паперовий фільтр визначали вміст екстрактивних речовин за показником залом-

лення. У відпрацьованій воді визначали рН та вміст сухих речовин висушуванням до постійної 

маси за температури 105 С. Результати представлено у табл.  

Таблиця. Показники відпрацьованої замоченої води 

№ етапу 

замочу-

вання 

Показник за-

ломлення, n 
рН 

Вміст сухих 

речовин, % 

1 1,3336 7,87 0,067 

2 1,3334 8,62 0,050 

3 1,3332 8,48 0,009 

4 1,3330 8,03 0,002 

Н2О 1,3330 5,62  

 

 З представлених у табл. даних слідує, що об’єм води, якою проводять замочування, мо-

жна значно скоротити до двох стадій. У кожній стадії брати гідромодуль 10. Варто зазначити, 

що за гідромодуля 10 вовна поглинає всю воду і за перемішування вона може бути частково 

занурена у воду. Після третього замочування і віджиму відпрацьована вода за вмістом екстрак-

тивних речовин наближається до початкової води, не містить піску, але має розчинені речовини 

лужного характеру, зокрема гідрофільні солі поту.   

 Отже, замочування вовни можна проводити за гідромодуля 10 у дві чи три стадії. Таке 

замочування значно скоротить витрати води та не погіршить процес відмивання вовни від за-

бруднень.  
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This paper established the main sources of pollution of natural water bodies ammonium 

compounds. Determined the basic methods of extracting ammonium compounds from the water. The 

best, more efficient and inexpensive method of cleaning water from ammonium compounds is 

biological purification method. Determined the main stage of biological decomposition of ammonium 

compounds. Considered the main difficulty that complicate treatment. 

 Постійно зростаюча інтенсивність розвитку людства призводить до збільшення кількості  

скидів у навколишнє середовище шкідливих речовин. Особливу небезпеку складають забруд-

нюючі речовини органічного походження. До таких речовин відносяться сполуки амонійного 

азоту. 

 Сполуки амонію потрапляють у водойми в результаті як природних, так і антропогенних 

процесів - поверхневої ерозії ґрунтів, неправильного застосування мінеральних добрив, стоки 

тваринницьких комплексів, побутові та господарсько-фекальні стоки. 

Амоній є продуктом життєдіяльності організмів, надлишок якого призводить до підви-

щення рН середовища, зниження концентрації розчиненого кисню, прискореної евтрофікації 

водойми та виділенню отрути ціанобактеріями. 

Використовується декілька методів очищення стічних вод від сполук амонію - хімічний і 

біологічний [1]. Найбільш дешевшим та ефективним є біологічний метод. Відомо, що хімічні 

методи потребують використання значної кількості дорогих реагентів та спричиняють утворен-

ня інших небезпечних сполук.  

Біологічний метод включає в себе послідовні процеси нітрифікації і денітрифікації. Ніт-

рифікацію здійснює незначна група мікроорганізмів в кілька етапів [2]. На першому відбува-

ється окислення амонію до нітритів під впливом бактерій Nitrosomonas, а на другому - нітрити 

окислюються бактеріями Nitrobacter до нітратів: 

NH4
+
 + 3/2 O2 → NO2

-
 + H2O + 2H

+
 

NO2
-
 + ½ O2 →NO3

-
. 

Біохімічне окислення органічних речовин супроводжує процес нітрифікації, що відобра-

жається на кількості споживання кисню. 

Основним недоліком даного методу очистки - є повільне зростання цих бактерій, що за-

лежить від багатьох факторів, зокрема – температури навколишнього середовища і ступеня на-

сиченості води киснем. Нітрифікація починається приблизно тільки на 7-у добу інкубації. 

Денітрифікація здійснюється факультативними аеробами і також проходить в кілька ста-

дій: нітрати окислюються до нітритів, нітрити - до окису азоту, окис азоту - до оксиду, а остан-

ній до вільного азоту, що завершує біологічний круговорот азоту: 

NO3
-
→ NO2

-
 → NO → N2O → N2 

Враховуючи вказані недоліки, на сьогоднішній день існуючі станції біологічної очистки 

та підготовки води, нажаль, не можуть забезпечити необхідний ступінь очищення води від спо-

лук амонійного азоту. Тому необхідним є удосконалення існуючих методів, а також досліджен-

ня і розробка нових методів. 
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Одним із важливих питань забезпечення екологічної безпеки водноресурсного потенці-

алу держави, в основі якого є зменшення техногенного навантаження на гідросферу, є  розробка 

ефективних, малоенергоємких  технологій очищення стічних вод від забрудників.  

Практично всі поверхневі і значна частина підземних водних ресурсів, особливо в райо-

нах розташування потужних промислових комплексів, відчувають антропогенний вплив, що 

підтверджується щорічно зростаючими об’ємами скиду умовно і нормативно очищених стічних 

вод.  Накопичення токсичних складових стічних вод створює суттєву техногенну небезпеку 

водно ресурсному потенціалу держави. 

Одним з основних методів очищення стічних вод є адсорбційний. Можливість передба-

чити та регулювати інтенсивність сорбційних процесів дозволяє в значній мірі підвищити ефе-

ктивність екологічну безпеку в природоохоронних технологіях. Моделювання механізму селек-

тивної здатності природних сорбентів в системі «рідина-тверда фаза»  в основному залежать від 

кінетики процесу. Якщо час циклу адсорбції є значно меншим від часу дифузії в частинках ад-

сорбенту, проблематичним стає використання відомих кінетичних рівнянь адсорбції, які опи-

сують процес з достатньо довгим часом насичення адсорбенту. Окрім цього, з огляду на неве-

ликий ступінь насичення адсорбенту за короткий час, дифузійний опір в частинці може бути 

настільки малий, що найбільш значний опір створюється в зовнішньодифузійній області. Це 

спричиняє необхідність прийняття до уваги саме цього параметру в кінетичних рівняннях.  

Дослідження кінетики сорбційних процесів базується на стадіях, які розділені між со-

бою в часі і просторі. Промислові адсорбційні процеси протікають найчастіше в асоціаціях час-

тинок, розміри яких є кратними кільком діаметрам зерен адсорбенту. Більшість теорій, які ви-

користовуються для побудови математичної моделі масообміну  процесу адсорбції на зерні ад-

сорбенту та встановлення швидкості адсорбційного процесу, допускають, що адсорбція прохо-

дить на доступній для рідини границі фаз «рідина – тверде тіло». Поверхня цієї границі фаз 

складається як із зовнішньої поверхні частинки сорбенту, так і з поверхні його пор. Кінетична 

характеристика сорбенту пов’язана з пористістю частинки адсорбенту, a сумарна швидкість 

процесу визначається швидкістю лімітуючої стадії. 

Використання традиційних методів розрахунку швидкості масообмінних процесів це 

довготривалий та трудомісткий процес, який базується на основі експериментальних даних з 

достатньо великою похибкою експерименту. Тому використання різних механізмів для прогно-

зування кінетики сорбційних процесів створює можливість оптимізації природоохоронних тех-

нологічних процесів.  

На основі графічних залежностей, розрахункових ефективних коефіцієнтів 

внутрішньої дифузії  та форми кінетичних кривих можна стверджувати, що процес з 

зовнішньодифузійного, або змішаного, переходить у внутрішньодифузійний за короткий 

проміжок часу, який характеризується числом Біо (Bi→∞). Проте надійні відомості про меха-

нізм дифузії дає метод переривання, або так званої "кінетичної пам'яті". Для розрахунку степені 

досягнення адсорбційної рівноваги  використовували модель гелевої дифузії з обмеженого 

об’єму в елементарну частинку адсорбента кулястої форми. При цьому розрахунок коефіцієнта  

внутрішньої дифузії  проводився на основі розробленої математичної моделі, в якій  τ предста-

вляє собою безрозмірний час і є аналогом числа Фур'є.  
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In the development of innovative environmental heat-technological of obtain the phytoestrogenic 

concentrates (soy-based) become important methods of intensifying mass transfer processes with 

reduced unit cost of heat. Phytoestrogenic composition  on the composition components differ from 

mono raw-materials high protein and the presence of a significant percentage of lipids. During the 

processing advisable developed the mode of processing of soybean  with complete inactivation non-

food components. For the first time developed modes of processing of soybean and rapeseed to drying 

of creating compositions that made it possible to reduce energy consumption for drying and to 

preserve the biologically active substances. As a result of studies were first obtained phytoestrogenic 

products based on soy and vegetables, canola and vegetables. 

Дослідження фітоестрогенної сировини проводили на композиції соя-морква обробленої гі-

гротермічно, та ріпак-морква без гігротермічної обробки. Соя та ріпак містять багато фітоестро-

генів і в поєднанні з морквою дають продукт фітоестрогенного напряму.  

          
Рис.1 Збільшення кислотного числа фітоестрогенної сировини під дією температури теплоносія 

1 – ріпак; 2 ріпак подрібнений; 3– соя; 4 – соя подрібнена; 5 – ріпак-морква; 

6 – соя-морква 

Ця сировина містить в собі велику кількість жирів 20 – 40%, які в процесі переробки окис-

люються і руйнують біологічно активні речовини. Тому вплив температури теплоносія в проце-

сі сушіння досліджували, визначаючи зміну кислотного числа. В цілих насінинах ріпаку та в 

бобах сої в процесі сушіння від температури теплоносія зміна кислотного числа відбувається 

при Т=100 ºС. Після подрібнення ріпаку та сої жири окислюються при всіх зазначених темпера-

турах (рис. 1).Як видно з рисунку 1 із  зростанням температури теплоносія збільшується кисло-

тне число насіння ріпаку. Так, температури 60, 70ºС майже не впливають на зміну кислотного 

числа, а температура 100ºС підвищує кислотне число в 7 – 14 разів. Виходячи з цих даних 

(рис.1), для запобігання мелаїдінових реакцій, які відбуваються в процесі сушіння білкової си-

ровини з високим вмістом вуглеводів розроблено режими сушіння фітоестрогенної сировини, 

при якому температура матеріалу не перевищує 60 - 70ºС.   
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Since 2003 the Dnieper sturgeon fish farm participates in the implementation of the state pro-

gram on re-acclimatization of sturgeon (Acipenser ruthenus L.). The own  breeding stock has formed, 

which had more than 10 thousand specimens. During the period from 2010 to 2016 in the Lower 

Dnieper have been introduced nearly 5.5 million  specimens of  age-0- sturgeon average weight of 2.5 

to 4 g.. Sturgeon specimens of different age and mature registered  in control and commercial catches. 

Зарегулювання річкового стоку Дніпра та Південного Бугу, посилене антропогенне на-

вантаження, що зумовило прогресуюче забруднення водних екосистем, призвели до катастро-

фічного скорочення чисельності дніпровської популяцій стерляді (Acipenser ruthenus L.)., пос-

тавило цей цінний вид осетрової риби на межу зникнення, що змусило занести її до  Червоної 

книги України. На сьогодні найбільш дієвим заходом по відновленню чисельності природної 

популяції стерляді вважається її штучне відтворення в умовах рибоводних об’єктів. У зв’язку з 

реалізацією Державної програми збереження і відновлення популяцій цінних, ендемічних та 

зникаючих видів флори і фауни, Дніпровським осетровим рибовідтворювальним заводом з 2003 

року були розпочаті роботи по реакліматизації цього виду.  

На початковому етапі реалізації Державної програми у ставових умовах було сформо-

ване власне ремонтно-маточне стадо цього виду, яке на сьогодні нараховує понад 10 тис. осіб, 

відпрацьована біотехніки штучного відтворення і вирощування життєстійкої молоді стерляді з 

використанням живих кормів. Починаючи з 2010 року осетровий завод для безпосереднього 

відновлення природної популяції стерляді розпочав вирощування цьоголіток цього виду у ста-

вових умовах з наступною їх інтродукцією у Пониззя Дніпра. З метою отримання високоякіс-

ного рибопосадкового матеріалу середньою масою від 2,5 до 4 г, за нормативного значення 1,5 

г, були суттєво знижені щільності посадки у вирощувальні стави підрощених личинок (50-60 

тис. екз./га проти нормативних 85-100 тис. екз./га), що забезпечило краще кормове забезпечен-

ня молоді і підвищило показники їх виживаності В результаті цих робіт за 6-річний період було 

вирощено та інтродуковано майже 5,5 млн. екз. цьоголіток стерляді. Результативність цих робіт 

підтверджується постійною реєстрацією різновікових особин стерляді у контрольних, промис-

лових і браконьєрських уловах. Відмічена поява у Пониззі Дніпра статевозрілих особин стерля-

ді, що дозволяє прогнозувати на перспективу можливість її природного відтворення.  

Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод, нажаль, залишається єдиним від-

творювальним комплексом у Чорноморському басейні, зусилля якого спрямовані на забезпе-

чення штучного відтворення і сталого поповнення природної популяції не тільки прісново-

дної стерляді, а й інших прохідних видів осетрових (російського осетера, севрюги, білуги), 

збереженню їх різноманіття та відновлення промислового значення.  При цьому необхідно 

звернути увагу на обмежені виробничі потужності (ставовий фонд) підприємства, що не до-

зволяє забезпечити організацію ефективної селекційно-племінної роботи та створити надій-

ний запас ремонтно-маточного поголів’я культивуємих видів осетрових риб, забезпечити 

нарощування обсягів ставового вирощування якісних цьоголіток осетрових.  



137 

 

Семінар 3                                                                                                                  Seminar 3 

В.Д. ПОГРЕБЕННИК, А.М. ШИБАНОВА, Р.В. ПОЛІТИЛО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ), 

О.П. МІТРЯСОВА (УКРАЇНА, МИКОЛАЇВ), М. ЦИГНАР,  

А. КОХАНЕК (ПОЛЬЩА, НОВИ СОНЧ) 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ЗАТ«ЕНЗИМ» 

Національний університет «Львівська політехніка», vpohreb@gmail.com 
 

It is showed indexes of wastewater of company Enzyme which were compared to the 

maximum allowable concentration in wastewater discharged by enterprises in the sewers of the city 

Lviv.  During the biological treatment of wastewater produced raw materials for the production of 

organic fertilizers and natural gas alternative energy source – biogas (methane), which is used to 

provide heat energy enterprises. The resulting sludge from the aerobic stage treatment facilities 

company organic fertilizers used in agriculture, to restore depleted industrial exploitation of land, in 

addition to solid fuel.  

Продукція підприємства «Ензим» (м. Львів) забезпечує близько 70% українського дріж-

джового ринку.Стічні води підприємства утворюються в процесі виробництва хлібопекарських 

дріжджів. Специфічні особливості цих стічних вод, зокрема, висока концентрація забруднень, 

коливання її в широкому діапазоні значень, виражена нерівномірність притоку стічних вод на 

очисні споруди, гострий дефіцит поживних речовин (зокрема азоту), кисла реакція стоків з рН 

нижче нормативної – 6,5, наявність дріжджової клітковини, роблять непридатними ці води для 

біологічного очищення за використання класичних схем і режимів очищення. Ступінь забруд-

нення стічних вод залежить від рівня технологічного процесу на виробництві, зокрема, встано-

влено перевищення ГДК для нітратів в 1,4 рази, сухого залишку в 3 рази, а також незначне пе-

ревищення ГДК для амонію та хлоридів.Після очищення на очисних спорудах підприємства 

«Ензим» виробничі стічні води подають міською каналізацією для доочищення на очисні спо-

руди міського комунального підприємства «Львівводоканал». 

Перед скиданням в очисну систему міста cтоки дріжджових заводів необхідно заздале-

гідь очистити. За новою інноваційною схемою на дріжджовому заводі «Ензим»стічні води про-

ходять дві стадії очищення – анаеробну і аеробну.  

На анаеробній стадії виділяється біогаз, який в середньому містить 60-70 % метану. Біо-

газ використовують для виробництва електричної і теплової енергії. Зараз підприємство «Ен-

зим» отримує 2000 м
3
біогазу на добу, що дає можливість замістити близько 15-20% добової 

потреби природного газу. Після облаштування додаткової анаеробної лінії буде отримано бли-

зько 7000 м
3
 біогазу на добу, яким планується заміщати 70% природного газу.Заміна природно-

го газу на біогаз забезпечить зменшення енергозалежності підприємства та збільшить його ефе-

ктивність.Анаеробний реактор дасть можливість здійснювати глибоке очищення стічних вод, 

він усуває близько 80% органічних речовин. Тобто на комунальні очисні споруди будуть тран-

спортуватись очищені стоки. Це дозволить міським очисним спорудам Львова заощаджувати 

електроенергію на доочищення.  

Після аеробної стадії очищення стоків ЗАТ«Ензим»отримують мул, зневоднивши який, 

одержують органо-мінеральне добриво, що характеризується лужною реакцією рН=7,62–7,88, а 

також пропорційною збалансованістю комплексу мікроелементів та органічної речовини. Но-

вий продукт поєднує у собі переваги органічних і мінеральних добрив і подібний за складом до 

гною. Виробництво добрив на очисних спорудах харчових підприємств – світова практика. Але 

в Україні ЗАТ "Ензим" став першим серед підприємств харчової галузі, який використовуючи 

новітні технології голландської компанії BiothaneSystemInternational та німецької – 

WestfalieSeparatorIndustry, почав виробляти екопродукт для сільського господарства. Окрім по-

треб сільського господарства, добрива можна використовувати для порятунку виснажених 

промисловою експлуатацією земель, зокрема, для рекультивації техногенно перевантаженої 

території Львівсько-Волинського вугільного басейну. Новий продукт дріжджового виробницт-

ва має ще й енергетичний потенціал. Його можна додавати до твердого палива, наприклад, ву-

гілля – у пропорції 10% до 90%.  

mailto:vpohreb@gmail.com
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Однією із надзвичайно важливих проблем в комплексі питань захисту довкілля є про-

блема знешкодження та утилізації осадів стічних вод (ОСВ). Ця проблема з кожним роком на-

буває особливої актуальності та вимагає нагального розв’язання, оскільки зберігання ОСВ на 

території очисних споруд перетворює їх в джерело бактеріальної і токсикологічної небезпеки. 

В Україні загальна кількість ОСВ орієнтовно в 2015 році перевищила 5 млрд. т, до яких 

щорічно додається ще 3 млн. т нових осадів. Для зберігання такої кількості осадів із господар-

ського обороту вилучено більше 10 тис. га землі і з кожним роком ця територія збільшується.  

На сьогодні основними напрямками утилізації ОСВ є захоронення на мулових площад-

ках, використання в якості мінеральних добрив, методи прямого спалювання та утилізації з ви-

користанням піролізу. 

Зберігання ОСВ на мулових площадках призводить до забруднення атмосферного пові-

тря в результаті випаровування мулових карт, при фільтрації в ґрунт забруднюються ґрунтові 

води і водойми неподалік. Концентрація шкідливих газів, які виділяються осадами, перевищує 

граничнодопустимі значення. 

Можливість використання міських ОСВ в якості мінеральних добрив обмежується сані-

тарно-хімічним фактором. Наявні в складі ОСВ важкі метали, вміст яких перевищує фонові 

значення в природних об’єктах, перешкоджає їх використанню в сільському господарстві в 

якості рекультивантів порушених земель. 

Прогресивнішим методом, в порівнянні з методом прямого спалювання, є термічний пі-

роліз, при якому ОСВ перетворюються на горючий газ. Оксиди металів залишаються в камері 

газифікації, які можна використовувати як мінеральний наповнювач. 

Газифікації і піролізу піддаються тільки органічні складові ОСВ, тому викиди в атмос-

феру не містять шкідливих домішок, як у випадку прямого спалювання. 

Отримані нами, після випалу ОСВ, оксиди металів використані як модифікуючі добавки 

при виготовленні цегли повнотілої рядової. Встановлено оптимальний вміст добавки ОСВ, 

який становить 5,0 % від маси цегли. При цьому пористість цегли збільшується на 4,0 %, щіль-

ність знижується на 5,0 %, теплопровідність зменшується на 3,2 %. Результати проведених екс-

периментальних досліджень на Івано-Франківському ПАТ «Будівельні матеріали»  підтвердже-

но актом випробувань. 
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A new method of filtration drying under the elevated pressure is presented. Wet material is placed 

in the heat-mass exchange module, where elevated pressure and temperature are creates an external 

compressor. The advantages of this method of drying are its implementation in a closed thermodynam-

ic cycle with heat transformation of enthalpy of drying agent. The proposed method of drying solves 

several problems: energy saving, resource conservation and environmental production. 

В рамках концепції сталого розвитку вирішення будь якого науково-технічного завдання 

повинне бути збалансованим за економічною доцільністю та наслідками у екологічній та 

соціальній сфері. Зважаючи на це розробка та впровадження енергоощадних та екологічно чи-

стих технологій сушіння є актуальною задачею. На процеси сушіння витрачається до 25% спо-

живаної енергії у промислово розвинених країнах, а в харчовій і переробній промисловості до 

30%. У той же час великі питомі енерговитрати сучасних конвективних сушарок обумовлені 

тим, що 20...30% втрат енергії припадає на втрати з сушильним агентом, який викидається в 

навколишнє середовище при підвищеній температурі, що призводить також до погіршення 

екологічної ситуації.  

Зважаючи на це у Харківському державному університеті харчування та торгівлі розробле-

но новий спосіб фільтраційного сушіння при підвищеному тиску у замкненому тепло-

масообмінному циклі. Згідно з цим способом, дрібнодисперсний або зернистий вологий ма-

теріал розміщується в герметичному тепло-масообмінному модулі (ТМОМ), в якому ство-

рюється надлишковий тиск за допомогою зовнішнього компресора. В результаті стиснення по-

вітря в компресорі воно нагрівається до необхідної температури. При фільтрації повітря через 

пористий матеріал воно повністю насичується за рахунок випаровування вологи. При цьому 

сушильний агент повністю використовує свій сушильний потенціал. Парорідинна суміш, яка 

утворилась, під дією надлишкового тиску виводиться з ТМОМ та охолоджується в теплообмін-

нику і дроселюється. Конденсат надходить у вологовідокремлювач, а осушене повітря знову 

нагнітається компресором у ТМОМ.  

Перевагами такого способу сушіння є його реалізація у замкненому термодинамічному 

циклі з тепловою трансформацією ентальпії сушильного агенту. При цьому відсутні втрати 

теплоти з відпрацьованим сушильним агентом, відсутні викиди відпрацьованого сушильного 

агента в навколишнє середовище, відсутній калорифер, оскільки енергія адіабатичного стис-

нення у компресорі безпосередньо перетворюється в теплоту, реалізуються високі коефіцієнти 

тепло-масообміну за рахунок фільтрації під високим тиском. Крім цього наявність вологовідо-

кремлювача дозволяє збирати ароматичні та пігментні речовини, що відходять з парою. Таким 

чином, у запропонованому способі сушіння вирішуються кілька завдань: підвищення енергое-

фективності, ресурсозбереження та екологічності виробництва. 

Не важко показати, що теоретична енергоощадність адіабатного процесу стиснення у ком-

пресорі вище ніж ізобарного нагрівання у калорифері конвективної сушарки в  разів (показник 

адіабати для повітря  =1,4). Це обумовлено тим, що в ізобарному процесі теплота, що підво-

диться до повітря витрачається не тільки на підвищення внутрішньої енергії газу, але й на ро-

боту його розширення.   

Проведений комплекс теоретичних та експериментальних досліджень показав, що запро-

понований спосіб сушіння при підвищеному тиску у замкненому тепло-масообмінному циклі 

має ряд переваг: зменшуються енерговитрати на випаровування вологи мінімум в 1,5…2 рази у 

порівнянні з традиційними режимами конвективного сушіння; знижується матеріаломісткість 

обладнання, оскільки функції калорифера і вентилятора суміщені в одному пристрої (компре-

сорі), відсутні викиди відпрацьованого сушильного агента в навколишнє середовище (повна 

утилізація теплоти в замкненому контурі), з'являється можливість концентрування ароматич-

них і пігментних речовин, що відходять з парою. 
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

УКРАЇНИ 

Сумський національний аграрний університет  
 

The ways to reduce energy consumption in the production of processing enterprises in the country. 

One of the areas is the use of modern energy-efficient equipment , optimize production processes, use 

of waste energy , introduction of alternative energy sources. A comprehensive approach to this issue is 

possible through the use of pinch analysis. 

Забезпеченість України внутрішніми енергоресурсами складає не більше 40% від їхньої по-

треби. При цьому енергоємність продукції, яка випускається на переробних підприємствах, бі-

льше ніж в 2 рази перевищує показник індустріально-розвинутих країн. Враховуючи прагнення 

України інтегруватися в європейське співтовариство, і випускати продукцію, яка може конку-

рувати із європейськими і світовими виробниками, актуально постало питання зниження енер-

говитрат продукції, яка виробляється на переробних підприємствах країни. Основною метою 

проведеної роботи є знаходження шляхів зниження енерговитрат при виготовленні продукції 

на переробних підприємствах України. 

Скорочення використання енергоресурсів в переробній промисловості пов’язано з впрова-

дженням сучасних енергозберігаючих технологій. Сьогодняшня реальність переробної промис-

ловості України показує, що є велика кількість переробних підприємств, які були побудована в 

часи низьких цін на енергоносії, і питанням енергозбереження приділялося мало уваги. Крім 

того, будівництво нових підприємств переробної промисловості, або модернізація існуючих, з 

урахування питання енергоефективності, потребують додаткові фінансові витрати. Також не 

останнє місце має чинник впливу підприємств на оточуюче середовище. Підприємствам пере-

робної галузі характерний підвищений рівень використання енергоресурсів, що пов’язано з те-

хнологічними процесами, які використовуються при виготовленні продукції. Аналіз цих техно-

логічних процесів показує де-кілька шляхів зниження енерговитрат. До них можно віднести: 

використання сучасного енергозберігаючого обладнання, оптимізація технологічних процесів, 

використання вторинних енергоресурсів, запровадження альтернативних джерел енергії та ін. 

Ми зупинимося на використанні вторинних енергоресурсів, до яких можно віднести: потенціал 

видів енергії (теплової, хімічної, механічної, електричної); енергія, яка міститься у відходах; 

енергія, яка міститься у полуфабрикатах або готовій продукції. Вторинні енергоресурси пере-

робних підприємств можна розділити на 4 основні групи. До першої відносять теплоту вихід-

них газів та рідин (теплота димових газів із котельні та печей, теплота, яка присутня в баромет-

ричній воді, в барді спиртових заводів і т.д.). До другої групи відносять теплоту відпрацьовано-

го пару паросилових установок і вторинний пар тепловикористовуємих установок (випарні 

установки, ректифікаційні установки, сушилки, пари самовипарювання). До третьої групи від-

носять теплоту горючих відходів (ця теплота може бути використана при спалюванні горючих 

відходів, наприклад, лузга на маслоекстракційних підприємствах використовується в якості па-

лива в парових котлах). До четвертої групи відносять теплоту, яка є в продуктах і відходах ви-

робництва (теплота, яку має шлак котельні, гарячий жом сахарних підприємств, гарячий хліб, 

сахар, нагріте повітря гарячих цехів і т.д.).  

Комплексний підхід до використання сучасного енергозберігаючого обладнання, оптиміза-

ції технологічних процесів, використання вторинних енергоресурсів, запровадження альтерна-

тивних джерел енергії можливий шляхом алгоритмичного синтезу і аналізу оптимальних хімі-

ко-технологічних ситем. Це можливе при використанні вже відомого методу «Пінч-аналізу», 

який з’явився в індустріально розвинутих країнах під час енергетичної кризи 70-х років ХХ 

століття. Основні принципи використання цього методу, як технології проектування теплооб-

мінних процесів, були запропоновані Манчестерським інститутом науки і технології. Даний 

метод широко використовується на підприємства нефтехимічної галузі, але може бути викори-

станий і на переробних підприємствах. Використовуя принципі пінч-аналізу, можно отримати 

інтегровані проектні рішення, які є не тільки енергетично оптимальними, але і технічно прийн-

ятними і здійсненими. 
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Національний університет «Львівська політехніка» м. Львів, вул. C. Бандери 12 
 

The problem of wastewater treatment from multicomponent pollution is often accompanied by 

difficulties associated with low efficiency removal of colloidal particles. This paper presents the re-

sults of experimental studies of the static, kinetics and dynamic of sequential and parallel adsorption 

processes. In the given article principles of one-component and multicomponent adsorption on natural 

and modificated adsorbents has been described. Adsorbents were obtained by implantation of heavy 

metals ions on the zeolite surface and by use of fusion process and hydrothermal method. It was inves-

tigated that ultra -high frequency waves can be successfully used to extract fibers from water, reducing 

energy costs and duration of adsorption process. 
Проблема очищення стічних вод від дуже часто супроводжується труднощами, 

пов’язаними невисокою ефективністю вилучення. Це пояснюється неоднорідним хімічним та 

фазовим складом стічних вод. У випадку наявності органічних, зокрема білкових сполук, у сті-

чних водах виникає небезпека нецільової втрати не тільки цінних поживних речовин, але й 

створення живильного середовища для патогенної мікрофлори, що буде утруднювати процес 

очищення стічних вод. У літературних джерелах міститься багато даних про способи очищення 

стічних вод, зокрема і сорбційні методи із застосуванням природних та синтетичних сорбентів. 

Досягнення вищих показників якості очищення стічних вод потребує розробки нових підходів 

до реалізації технологічних процесів очищення промислових стічних вод. Було проаналізовано 

існуючий теоретичний апарат для опису процесів адсорбції. Розроблено методи для ідентифі-

кації експериментальних даних теоретичним моделям.  

Досліджено статику, кінетику та динаміку адсорбції ряду промислових забруднень мі-

неральними сорбентами. Зокрема представлено адсорбцію полютантів з водних розчинів в апа-

раті з мішалкою відповідно до розмірів зерен цеоліту. Наведено залежності зміни концентрації 

досліджуваних іонів з часом при різному числі обертів та розмірі часточок адсорбенту. Розра-

ховано коефіцієнти масовіддачі для зовнішньодифузійної області даного процесу. Нами визна-

чений ефективний коефіцієнт внутрішньої -оксіпропіонової кислоти на цеоліті Dеф = 5,85·10
-9

 

м
2
/с. 

Коефіцієнт внутрішньої дифузії альбуміну на цеоліті за різних чисел обертів 

механічного перемішування. Dеф 200=3,95·10
-9

 м
2
/с, Dеф 300=5,36·10

-9
 м

2
/с, Dеф 500=6,55·10

-9
 м

2
/с. 

Приведено результати адсорбційного вилучення фосфат іонів при сумісній присутності 

фосфатів та амонію. При цьому, за наявності аморфних чи кристалічних структур нерозчинних 

фосфатів, утворених в процесі хемосорбції фосфат іонів та амонію, що сприяє переходу проце-

су у внутрішньодифузійну область. Встановлено залежність коефіцієнта масовіддачі  від інте-

нсивності перемішування. Показано, що максимальна ступінь інтенсифікації відповідає внут-

рішньодифузійному режиму. Певне значення коефіцієнта  згідно теорії локально-ізотропної 

турбулентності може бути рекомендоване для оцінки коефіцієнта масовіддачі процесу адсорб-

ції органічних та неорганічних сполук.  

Представлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонооб-

мінного поглинання -оксіпропонової кислоти цеолітом у апараті колонного типу. Побудовано 

вихідні криві динаміки адсорбції компонентів стічних вод. Встановлено, Встановлено взає-

мозв’язок ступеня насичення сорбенту від критерію Фур’є. Отримані результати експеримента-

льних досліджень дають змогу визначити коефіцієнти процесу адсорбції стічних вод молокопе-

реробних підприємств в апаратах колонного типу. Встановлено, що застосування природних та 

синтетичних сорбентів, в тому числі в комбінації з іншими методами, є доцільним при очищен-

ні промислових стічних вод підприємств молокопереробної промисловості.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХРОВИХ АПАРАТІВ 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми, вул г. Кондратьєва, 160 
 

The structural differences of the three models of vortex apparatuses, which differ in the 

diameter of the lower cylindrical swirl the primary flow, the diameter of the hopper part and the 

structural elements. With this design decision eliminated the inhibitory effect of the angular 

momentum in the primary flow that enters through the bottom swirler, thereby improving the 

separation ability of the apparatus and thus increase efficiency. 

В Сумському національному аграрному університеті, в лабораторії №111 був змонтова-

ний експериментальний стенд для дослідження вихрових апаратів. 

Так, суттєвою відзнакою вдосконаленої моделі АЗЗП (з двома конусами), у порівнянні з 

типовою, є  збільшення діаметру нижнього осьового завихрювача до величини 
2 0d 0,95 1,0D   

та 
1 00,5d D . Для здійснення цього розширили донизу витискувач, а у верхній частині шайби 

по периметру 
4d  виконали циліндричну обичайку у вигляді  усіченого конусу з діаметром 

верхньої частини 
3 00,6d D . Нижню циліндричну частину апарату  виконали з розширенням  

діаметру 
6 01,2d D . Так при такому конструктивному рішенні відношення моментів 

 

2 1: 2 :1вх вхM M 
 
еквівалентне відношенню витрати потоків 

2 1L : 2:1вх вхL  . Завдяки конусності 

конструктивних елементів корисної моделі, спрощується потрапляння твердих частинок до бу-

нкеру.  

В процесі пиловловлювання досягнута ефективність заявленої корисної моделі 

99,6%,   типової конструкції 94,4%.   

Новим конструктивним рішенням є вдосконалення конструкції осьового завихрювача 

вторинного потоку,  в якому  дорівнюють співвідношення вхідних моментів руху з витратами 

потоків повітря, зменшилася поверхня та спростилася конфігурація конструктивних елементів, 

це призвело до зменшення прилипання і осадження сухого продукту та спростився рух части-

нок до бункера. Суттєвою відзнакою вдосконаленої моделі АЗЗП (з дисками), у порівнянні з 

типовою моделлю, є збільшення діаметру нижнього осьового завихрювача до величини  

2 0d 1,1 1,2D  , верхньої –  
3 00,7 0,8d D  , а  нижньої циліндричної частини пиловловлювача до 

6 0d 1,3D . По периметру шайби виконали обичайку у вигляді двох дисків з діаметром отвору 

між ними  
1 00,5d D , а витискувач  збільшили по висоті. 

В процесі пиловловлювання досягнута ефективність заявленої корисної моделі 

97,2%,   типової конструкції 94,4%.   

            Суттєвою відзнакою вдосконаленої моделі АЗЗП (з одним конусом), у порівнянні з ти-

повою моделлю, є збільшення діаметру нижнього осьового завихрювача до величини  

2 0d 1,1 1,2D  , верхньої – 
3 00,7 0,8d D  , нижньої циліндричної частини пиловловлювача – 

6 0d 1,3D , а у верхній частині шайби зробили циліндричну обичайку у вигляді зрізаного кону-

су з діаметром отвору
1 00,7d D  та діаметром витискувача – 

5 00,2d D . Завдяки таким конс-

труктивним відмінностям удосконаленої моделі по відношенню до типової є вирівнювання 

співвідношень моментів кількості руху 
2 1: 2 :1вх вхM M 

 
до витрат потоків 

2 1L : 2:1вх вхL 
 
та 

досягнення рівноваги витрат між вторинним і внутрішнім потоками. Також, завдяки спрощеній 

конструкції вдосконаленої моделі, немає значного налипання сухого продукту на стінки, а за-

вдяки конусності оболонок прискорюється процес потрапляння твердих частинок до бункеру. 

В процесі пиловловлювання досягнута ефективність заявленої корисної моделі 

98,6%,   типової конструкції 94,4%.   
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ВІД ІОНІВ ЦИНКУ БЕНТОНІТОМ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

The main resources of water pollution by zinc (II) ions are enterprises of black and color 

metallurgy, engineering. The results of research show that with making bigger the layer of clay the 

quantity of absorbed  zinc (II) ions grows up. 

Однією із причин забруднення поверхневих і підземних вод в Україні є нарощування 

кількості шламосховищ, териконів, звалищ, в яких щорічно накопичується 1500 т твердих від-

ходів. Потенційно небезпечними є сховища та майданчики для зберігання шламів гальванічно-

го виробництва ряду промислових підприємств та найбільших промислових міст України (Су-

ми, Кременчук, Запоріжжя та ін..), особливо ті, що містять гальванічні шлами з осаджувачем 

вапняним молоком (3 клас небезпеки) та  шлами, здобуті під час процесу електрокоагуляційно-

го очищення та при використанні залізовмісних реагентів (2 клас небезпеки). Важкі метали, що 

містяться в цих гальванічних шламах, потрапляють в ґрунтові води, вимиваються  зі стічними 

водами і потрапляють в природні водні об’єкти. Акумуляція цих сполук в організмі негативно 

позначається на життєво важливих функціях гідробіонтів. Крім того, високий вміст таких мета-

лів як Ферум та Цинк унеможливлює використання води в ряді технологічних процесів. Вирі-

шення цих питань вимагає впровадження екологічно безпечних, ефективних і водночас еконо-

мічно доцільних технологій мінімізації вмісту у воді сполук важких металів.  

З метою оцінки ефективності використання глинистих мінералів в технологіях очищен-

ня стоків, а також можливого використання їх в якості техногенних геохімічних бар'єрів для 

створення екрану в основі шламосховища, досліджували адсорбцію іонів цинку на бентонітах 

Черкаського родовища.  

Для експериментальних досліджень використовували модельні розчини цинк сульфату 

ZnSO4•7H2O, концентрацією 0,25-1г/л, товщина шару адсорбенту становила 5-25г, температура 

розчину – 20°C- 40°С, максимальна тривалість процесу - 24 год.  

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено оптимальний час 

контакту сорбенту в реакторі перемішування, або в статичних умовах, оптимальне співвідно-

шення «тверда фаза – рідина»,  та найбільш прийнятну температуру процесу. Визначено опти-

мальні параметри для сорбентів, які становлять:  

− співвідношення «тверда фаза - рідина» для полютанта заданих концентрацій – Т : Р  5÷8 

г/дм
3
. 

− оптимальний час перемішування - 8 год.  За умови постійного перемішування за цей час  

можна досягти ступеня очищення 89,8%.  

− оптимальний діапазон температур для бентоніту  становить – 20 ÷ 40ºС. В границях до-

сліджуваних температур температура мало впливає на процес масообміну. Це узгоджу-

ється із теоретичними постулатами, оскільки зміна температури в таких невеликих гра-

ницях не може суттєво вплинути на зміну адсорбційної ємності процесу, який реалізу-

ється  за механізмом іонообмінної сорбції. 

Перспективність та ефективність застосування бентонітових  глин для очищення стіч-

них вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, а саме: вони виграють у дос-

тупності, собівартості та в можливості регенерації та багаторазового використання. 
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The new approach to decision of solid municipal waste treatment problem is presented. The sol-

id municipal waste treatment conception allows is realizing principle by the way of waste stream dif-

ferentiation on four streams: easy-decomposed organic materials, inert trash, potential recycled mate-

rial resources and hazardous waste. Economic interest is also very important.  Based on observations, 

the average percentage content of these streams for Ukrainian regions is calculated. The dominate 

stream is easy-decomposed organic materials; the technical scheme of its recycling is developed. Clas-

sification of danger of solid municipal waste has been produced: this system can transform the most of 

the waste into secondary raw materials.  

Однією з причин деградації навколишнього середовища та погіршення якості життя є 

прогресуюче збільшення об’ємів  утворення та накопичення твердих муніципальних відходів 

(ТМВ). Протягом останніх десятиліть їх кількість у світі зростає на 3-6% щороку. У містах 

України на полігонах накопичено більше 1546 млн. м
3
 (287401 тис. т) ТМВ. Тільки за 2015 рік в 

Україні утворилось близько 48 млн. м
3 
ТМВ, або близько 10 млн. т, які захоронюються на 6 тис. 

сміттєзвалищ і полігонах загальною площею понад 9 тис. га. Кількість перевантажених відхо-

дами сміттєзвалищ становить 967 од. (16%), а 1459 (24%) -  не відповідають нормам екологіч-

ної безпеки. Через неналежну систему поводження з ТМВ в населених пунктах щорічно вияв-

ляється близько 28 тис. несанкціонованих звалищ: вони займають площу понад 1 тис. га (Стан 

сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2015 рік).  

Після аварії на Грибовицькому звалищі під Львовом Мінекології ініціює перевірку всіх 

сміттєзвалищ в Україні. На кінець року планується прийняття двох документів – Стратегії і На-

ціонального плану поводження з відходами. Ми вважаємо, що стратегія «нульових відходів» 

повинна стати провідним напрямком у вирішенні проблеми ТМВ.  

Загальний потік ТМВ складається з: органічних відходів, що легко розкладаються; вели-

когабаритних відходів; потенційних вторинних ресурсів (відходів контейнерного збору); небез-

печних відходів (Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна,  О.Р.  Губанова, В.Ю.  Приходько, 2014). Для 

досягнення цієї мети доцільно відокремлення від загального потоку ТМВ тільки однієї фракції - 

органічної, що легко розкладається. Ця операція повинна бути максимально наближена в часі 

до моменту утворення зазначеної фракції. Відділення проводиться або жителями (тобто безпо-

середньо в момент утворення такого виду відходів), або після надходження загального (несор-

тованого) потоку ТМВ в контейнери, розміщені у селитебній зоні населеного пункту. Таким 

чином буде одержана екологічно чиста сировина для переробки на біогаз та органо-мінеральне 

добриво. Після відділення органічної фракції залишається потік відходів, який являє собою 

стабілізовану суміш потенційних вторинних матеріальних ресурсів, кондиційність яких може 

бути збережена до етапів сортування і подальшої утилізації.  

Небезпечна складова ТМВ поділяється  на: небезпечні за хімічними властивостями (Hg-

вмістні прилади, акумулятори, джерела електроживлення, люмінесцентні лампи, економ-лампи, 

непридатні медикаменти тощо); небезпечні за фізичними властивостями (балони, аерозольні 

упаковки тощо); небезпечні за епідеміологічними властивостями (предмети та матеріли, що 

контактували з біологічними рідинами, анатомічні відході тощо). Нами розроблені класифікації 

небезпечних відходів у складі ТПВ, так і окрему класифікацію медичних та електричних і елек-

тронних відходів (Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна,  О.Р.  Губанова, В.Ю.  Приходько, 2014; (Т.А. 

Сафранов, Т.П. Шаніна,  Т.І. Панченко, 2015; T. Safranov, T. Shanina, T. Panchenko,           A. 

Buchka, 2015).   Запропоновані класифікації є ключовою складовою  для створення системи по-

водження з ними, оскільки дозволяють перевести їх більшу частину в категорію вторинних ма-

теріальних ресурсів. Залишки повинні пройти етап промислової обробки і/або знезараження, 

після чого можуть бути утилізовані або знищені. 
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               It was presented the theoretical analysis of the absorption of sulphur dioxide by aqueous sus-

pension of calcium carbonate. It was determined the absorption efficiency of SO2 and it was analyzed 

the influence of kinetic process parameters on the value of this efficiency. The absorption efficiency 

was presented by the theoretical graphic plot. 

 Діоксид сульфуру SO2 належить до одного із найбільш небезпечних забруднювачів 

атмосфери. Він є причиною виникнення кислотних дощів, як багатоатомний газ спричиняє па-

рниковий ефект, є одним із складників зимового (лондонського) смогу. Значні кількості   SO2  

потрапляють до атмосфери під час спалювання кам’яного вугілля, у складі якого присутня сір-

ка, а також як викид у хімічній, металургійній та інших галузях промисловості. Концентрація 

діоксиду сірки в атмосфері визначається гранично допустимими концентраціями (ГДК).  Для 

підприємств встановлюється величина гранично допустимих викидів, що вимагає від них про-

водити очищення викидного газу з метою зменшення концентрації  SO2  у викидних газах.  

У даний час існує ряд процесів очищення газів від  SO2. До них належать абсорбційні, 

адсорбційні, хемосорбційні, каталітичні, мембранні, біологічні, термічні. Процеси можуть про-

водитись безперервно, періодично або напівперіодично у залежності від основного виробницт-

ва, газовим викидом якого є  SO2. До високоефективних процесів належать хемосорбційні, які 

протікають у трифазних системах з використанням ефективного і разом із тим дешевого твер-

дого сорбента, наприклад, кальцію карбонату.  Технологічні процеси, під час протікання яких 

виділяється діоксид сірки, можуть мати різну продуктивність, що дозволяє використовувати 

процеси очищення неперервний процес щодо газової фази, яка  поступає постійно, та періодич-

ним щодо рідинної та твердої фаз. 

Технологічний комплекс очищення викидних газів повинен містити три блоки. Пер-

ший блок проводить механічне очищення газової суміші від твердих домішок та летючої золи. 

Він включає гравітаційне, інерційне очищення та електрофільтрацію. Як показує досвід закор-

донних країн, ці методи забезпечують ступінь очищення, близьку до 100%. Друга ступінь поля-

гає в охолодженні викидного газу до температур 20-30
0
С. Цю стадію пропонується проводити у 

пластинчастих теплообмінниках за допомогою води з одержанням нагрітої води, яку можна 

використати для виробництва пари.  

Після охолодження газові викиди направляються вентиляційною системою на третій 

блок, у якому відбувається хемосорбція діоксиду сірки у трифазній системі. Знаючи необхідне 

значення гранично допустимого викиду SO2 , розраховується ступінь очищення. Це значення 

служить основою для розрахунку хемосорбційного реактора. У першу чергу визначається без-

розмірне співвідношення густин масових потоків твердого кальцію карбонату до густини масо-

вого потоку фізично абсорбованого SO2. На основі цього співвідношення визначається час пе-

ребування газової суміші у реакторі. Знаючи витрату газу і час його перебування, знаходиться 

об’єм реакційної зони. 

Запропоновано технологію очищення викидних газів від діоксиду сірки хемосорбцією 

у трифазній системі.  
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The ways of improving of the heat-generating equipment in energy-intensive processes of heat 

treatment and drying were studied. The purpose of studies is extension of dryer working life and 

increase of their energy efficiency. One of ways to improve the energy efficiency of convective dryers 

is the use of the energy-saving equipment such as heat pumps. Types of heat pumps are showed. 

Процеси конвективного сушіння широко застосовуються в агропромисловому комплексі, 

на підприємствах хімічної, деревопереробної, фармацевтичної та інших галузях промисловості. 

Термічне зневоднення є одним з найбільш енергоємних технологічних процесів і, зважаючи на 

високу вартість енергоресурсів, в значній мірі визначає економічні показники виробництва.  

В Україні парк сушильного обладнання представлений в основному установками 

застарілого типу, більшість з яких практично виробили свій ресурс. Нагрівання теплоносія в 

цих сушильних установках здійснюється у теплогенераторах, експлуатація яких 

супроводжується великими витратами первинного палива і значним перегрівом теплообмінної 

поверхні, що зменшує ресурс роботи. Альтернативою традиційним теплогенераторам стають 

теплогенератори, що працюють на біопаливі (деревні пелети, солома, тощо). Але, не дивлячись 

на використання дешевшого палива, застосування їх обмежується нижчим к.к.д. та коротким 

терміном надійної роботи, що становить 3-4 роки. 

Метою дослідження є підвищення енергетичної ефективності сушильного обладнання та 

подовження терміну експлуатації його шляхом забезпечення надійності та безпеки роботи. 

Стосовно конвективних сушарок доцільно розглядати енергозберігаючі заходи як 

теплотехнічні (вибір теплової схеми, режимних параметрів сушіння, управління вологовмістом 

сушильного агента), так і конструктивно-технологічні (інтеграція в схему сушарки 

енергозберігаючого устаткування), а також з використанням альтернативних джерел енергії.  

Перспективним шляхом підвищення енергетичної ефективності сушильного обладнання та 

подовження терміну його експлуатації є оснащення сушарок сучасними енергозберігаючими 

системами підготовки теплоносія з використанням теплонасосних циклів. Теплові насоси (ТН) 

характеризуються надійністю та простотою експлуатації, мають ресурс роботи 15-20 років і 

зберігають стабільні робочі характеристики протягом усього терміну служби.В залежності від 

схем підключення теплових насосів у циркуляційний контур сушильного обладнання вони 

поділяються на рекуперативні і конденсаційні. У першому випадку випарник теплового насосу 

встановлюють у вихідному патрубку сушильної установки, а конденсатор на вході свіжого повітря. 

У другому – сушильний агент циркулює у замкнутому контурі крізь випарник, конденсатор і 

зневоднювальний матеріал. Друга схема має певні переваги і більш широкі можливості схемного і 

технологічного комбінування та оптимізації режимів процесу сушіння і є базовою для 

теплогенеруючого осушуючого теплонасосного агрегату. 
Оснащення конвективної сушильної установки теплогенеруючим осушуючим 

теплонасосним агрегатом дозволяє: створити контрольовані тепловологісні умови сушіння; за 

рахунок утилізації теплоти відпрацьованого теплоносія знизити в 2-3 рази величину питомх 

енерговитрат на видалення вологи з матеріалу; забезпечити екологічну чистоту технологічного 

процесу і обладнання та виключити викиди парникових газів у навколишнє середовище. 

Рис. Схема циркуляції  

теплоносія у сушарках з ТН 

а) рекуперативний ТН; 

б) конденсаційний ТН: 

1 - сушарка; 2 - випарник;  

3 - конденсатор. 

а) б) 
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Ю.Ф. СНЄЖКІН, Р.О. ШАПАР, О.В. ГУСАРОВА (УКРАЇНА, м. КИЇВ) 

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 НА КІНЕТИКУ СУШІННЯ  

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України 

Україна, м. Київ, вул. Булаховського, 2, e-mail: r.sh@ukr.net;  sunflowers@i.ua 
 

The paper describes the different types of preliminary heat treatment plant material, defines 

blanching, temperatures are to be processed. Analyzed different types of pre-heat treatment of plant 

material and their effect on the kinetics of drying of plant material convective drying method. It is 

shown that the steam blanching speed the drying process is 20 % higher than with other types of pre-

heat treatment. 

При сушінні рослинної сировини до низької залишкової вологості не більше 8 % суттє-

во зростають енергетичні витрати на процес зневоднення. З метою інтенсифікації масопереносу 

при сушінні та зменшення енергетичних витрат проводять попередню теплову обробку рос-

линної сировини. У результаті такої обробки змінюється маса і об'єм рослинної сировини, збі-

льшується клітинна проникність, інактивуються ферменти, гідролізується протопектин, вида-

ляється повітря. Рослинна сировина набуває специфічних органолептичних властивостей.  

До попередніх теплових операцій належить бланшування. Бланшуванням плодоовоче-

вої сировини називають короткочасну теплову обробку при певному температурному режимі 

парою, гарячим повітрям, гарячою або киплячою водою, водними розчинами органічних кис-

лот, лугів, харчових речовин (розсоли, сиропи), тощо.  

Температура бланшування завжди більше 60 °С, час і спосіб обробки залежить від виду 

конкретної сировини. Критерієм оцінки інактивації ферментної системи під час бланшування є 

реакція на наявність найбільш термостійкого ферменту – пероксидази. Для її інактивації темпе-

ратура матеріалу має бути в діапазоні від 75 до 88 ºС.  

При проведенні досліджень, підготовлену сировину нарізали завтовшки 3...4 мм та під-

давали різним видам попередньої теплової обробки: бланшування парою, обробка розчинами 

лимонної кислоти різної концентрації і цукрового сиропу. Зневоднення здійснювалося методом 

стадійного конвективного сушіння. 

Аналіз режимів і способів попередньої обробки рослинної сировини на кінетику сушін-

ня та органолептику готового продукту показує, що досліджені види обробки прискорюють 

кінетику в порівнянні з необробленими зразками і забезпечують високу ступінь збереження 

кольору вихідної сировини.  

Встановлено, що тривалість сушіння зразків бланшованих парою до низької залишкової 

вологості порівняно із необробленими, скорочується до 20 %. Зразки оброблені в розчині ли-

монної кислоти мають найвищу швидкість кінетики сушіння, тривалість процесу на 14 % мен-

ша, ніж паротермічно оброблених, із чого витікає, що зниження рН середовища сприятливо 

впливає на клітинні мембрани, підвищуючи їхню проникність та інтенсивність процесу вида-

лення вологи.  

Процес сушіння зразків оброблених у розчині цукрового сиропу найтриваліший через 

закупорку капілярів сиропом, що особливо помітно на заключній стадії зневоднення. Але, бла-

ншування у розчинах лимонної кислоти, як і у цукровому сиропі, негативно позначається на 

смакових показниках готового продукту. До того ж, такі види теплової обробки приводять до 

здорожчання продукту за рахунок придбання додаткових смакових компонентів, втрати нату-

ральності, при цьому, порівняно з бланшуванням парою, відбуваються більші втрати поживних 

водорозчинних речовин.  

Одночасно з паротермічною обробкою рослинної сировини, як фактор підвищення ефе-

ктивності процесу, виступає інтенсифікація самого зневоднення за рахунок використання ста-

дійних режимів зневоднення. Для кожного виду рослинної сировини існує певний тепловий і 

часовий оптимум паротермічної обробки і сушіння, ефективність яких залежить від виду сиро-

винного матеріалу, ступеня його зрілості та подрібнення. Поєднання паротермічної обробки і 

сушіння в один етап технологічного процесу сприяє скороченню тривалості та енерговитрат на 

зневоднення на 10…15 %. 
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О.В. СТЕПОВА, (УКРАЇНА, ПОЛТАВА) 

ОЦІНКА КОРОЗІЙНИХ ВТРАТ ПЛОЩІ ПЕРЕРІЗУ ПОВЕРХНІ ТРУБО-

ПРОВОДУ ПРИ РОБОТІ ГАЛЬВАНОПАРИ В ГРУНТОВИХ  

УМОВАХ 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 

The dependence that allows you to calculate the relative loss-sectional area of the pipeline at 

the site of damaged insulation in the work macro galvanic corrosive couples staying aggressive and 

sustainable solution in the affected area. 

Рішення питань своєчасного виявлення корозії трубопроводу, визначення її швидкості і 

зони поширення пов'язано зі значними труднощами. Товщина стінки труби залежить від робо-

чого тиску навантажень, структурних характеристик і запасу міцності, що включає допуск на 

рівномірну корозійну втрату.  

Практично жодне покриття не забезпечує повного захисту підземного трубопроводу, що 

пояснюється дефектами в самому покритті, через що між трубою й електролітом установлю-

ється електрохімічний контакт.Як тільки встановлений факт порушення покриття, виникає пи-

тання прогнозування часу витоку у зв'язку з корозією труби. Кількісна оцінка корозійних втрат 

залежить від втрати площі перерізу поверхні трубопроводу.  

Глибину корозії (утоньшення стінки трубопроводу) в будь який момент часу можна ви-

значити неруйнівним способом за залежністю запропонованою в роботі. Для розрахунку втрати 

площі перерізу при сталому перебуванні агресивного електролітичного розчину в зоні пошко-

дженої ізоляції розглянуто динаміку глибини корозії трубопроводу при роботі гальванічного 

елементу «трубопровід з пошкодженою ізоляцією – трубопровід під ізоляційним покриттям»  

,
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де V – об’єм прокородованого металу, см

3
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3
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струм гальванопари, А; ау − довжина ділянки трубопроводу з пошкодженим ізоляційним покриттям, що 

підлягає ураженню. 

 Корозійне враження на пошкодженій ділянці по периметру трубопроводу неоднакове. 

Для розрахунку площі втрати перерізу внаслідок корозії можливо прийняти її у вигляді еквіва-
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Проведено експериментальні дослідження на малих арматурних зразках методики ро-

зрахунку відносної втрати площі перерізу поверхні трубопроводу при її корозії на ділянці з 

пошкодженим ізоляційним покриттям в розчині 3% NaCl. Експериментальні дослідження ме-

тодики показали, що втрата площі перерізу по вагових показниках і по запропонованій мето-

диці близькі за значеннями. Відносні відхилення складають до 1 %. 

Література: 1.Степова О.В. Забезпечення екологічної безпеки експлуатації нафтопрово-

дів за допомогою моніторингу електрохімічних параметрів/О.В. Степова// Збірник наукових 

праць (технічні науки). – Вип. 1(53). – Рівне: НУВГП, 2011. – С.201 – 207  
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М.О. ТОКАРЄВА, Г.О. ОГАР, С.В. ТОКАРЄВ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОД 

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Національний університет “Львівська політехніка”, 

вул. С.Бандери, 12, м. Львів 79013 

 
A new approach for fabrication of polymers based on poly(oligo)ethylene methacrylates 

suitable for cleaning of waste waters produced by food industry has been developed. Such specially 

designed surfaces do not practically adsorb proteins at 20-32
0
С and are capable of high metal ion 

chemisorption. The proposed method is very perspective in terms of selective and long-term water 

clean. 

Вода- це найважливіша складова існування живих організмів. Проблема якості питної 

води для України була і продовжує залишатися вкрай актуальною і надзвичайно гострою. 

Адже, для людського харчування необхідна чиста вода, яка не містить забруднювачів. 

Основними забруднювачами харчової води можуть бути: 

1) хвороботворні мікроорганізми та паразити (патогенні організми). До цієї групи вхо-

дять різні бактерії, віруси, найпростіші, паразитичні черви, які потрапляють у питну воду із за-

бруднених джерел водопостачання, при недостатньому очищенні води або при пошкодженні 

водогінних мереж.  

2) оксигеновмісні сполуки. Це водорозчинні мінеральні сполуки азоту й фосфору (амо-

нійні солі, нітрити, нітрати, фосфати), що можуть викликати бурхливий розвиток водоростей та 

інших водних рослин.  

3) органічні забруднювачі. У цю групу входять нафтопродукти, пестициди, розчинники, 

хлорорганічні похідні багато інших хімічних сполук.  

4) розчинні у воді неорганічні забруднювачі. До цієї групи входять кислоти, луги, солі 

токсичних металів, наприклад, свинцю, ртуті, та інші неорганічні сполуки.  

5) радіоактивні компоненти. Накопичення радіоактивних ізотопів, термічного забруд-

нення унаслідок роботи систем охолодження електростанцій чи промислових підприємств. 

На сьогоднішній день, особливу увагу приділяють полімерам, які завдяки своїм функці-

ональним групам, здатні специфічно звʹязуватись з певними забруднювачами води. Проте, сут-

тєвим недоліком такої технології є те, що полімерні матеріали потребують постійного очищен-

ня від біологічних забруднювачів, які завжди присутні у прісній воді.  

Тому, нами пропонується новий підхід до створення полімерних матеріалів, які містять 

центри специфічного звʹязування цільових молекул, і одночасно є пасивними до неспецифічної 

адсорбції молекул біологічного походження. Для цього, на поверхні матеріалів створюються 

полімерні наношари полі(оліго)етилен метакрилатів, які не здатні адсорбувати біомолекули, та 

одночасно містити у своїй структурі центри високоспецифічного звʹязування молекул різних 

забруднювачів. Отримані зразки здатні адсорбувати іони важких металів за рахунок вільних 

електронегативних центрів шляхом хемосорбції. Відповідно така вибірковість сорбції може 

значно підвищити ефективність використання полімерних сорбентів. 

Також, досліджувані наношари мають температурочутливі властивості, тобто здатність 

змінювати змочуваність поверхні під впливом зміни оточуючої температури. Розроблений нами 

метод формування на поверхні скла прищеплених температурочутливих наношарів по-

лі(оліго)етилен метакрилатів, які здатні суттєво змінювати гідрофільність поверхні в темпера-

турному інтервалі 20-32
0
С. Така особливість поведінки наношарів зумовлена зміною конфор-

мації макромолекул полі(оліго)етилен метакрилатів, за рахунок руйнування водневих звʹязків 

між його фрагментами та молекулами води при підвищенні температури. Отримані поверхні 

належать до так званих «non-fouling» поверхонь, тобто вони практично не адсорбують білки в 

температурному діапазоні 20-32
0
С та здатні до високої хемосорбції іонів металів. 

Запропонований метод дозволяє довготривале та вибіркове очищення води та має знач-

ні перспективи для використання  при очистці вод підприємств харчової промисловості. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ОДНОЧАСНОГО ВИЛУЧЕННЯ АЗОТУ ТА ФОС-

ФОРУ З УТВОРЕННЯМ СТРУВІТУ НА ЕТАПІ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ МІ-

СЬКИХ СТОКІВ 

Національний університет «Львівська політехніка» вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 

79013, coffice@lp.edu.ua 
 

New possibilities of nutrients removal by additions of magnesium compounds were studies. 

The precipitation product from this method is magnesium ammonium phosphate (MAP) so called 

struvite. The devised technique ensures more efficient (> 94%) simultaneous recovery of phosphate 

ions and less efficient (10 – 20%) recovery of ammonium nitrogen. Therefore,  this technique can be 

implemented in municipal wastewater treatment system to enhance efficiency of withdrawing nitrogen 

and phosphorus from wastewater.  

 На міських очисних спорудах сполуки фосфору та азоту видаляються в основному на 

етапі біологічного очищення стоків. Але як показує практика міські очисні споруди потребують 

модернізації та впровадження нових технологій для забезпечення якісного очищення стоків.  

Саме тому за останні роки багато наукових праць присвячені підвищенню ефективності вида-

лення поживних речовин із  стоків (зокрема процес ANAMMOX для видалення азоту та дозу-

вання сполук магнію для осадження фосфору та азоту).  Поєднання цих двох методів може сут-

тєво підвищити ступінь вилучення азоту та фосфору із міських стоків та здешевити технологію 

очищення в цілому. 

Нами розглядалась можливість впровадження технології одночасного осадження азоту 

та фосфору у вигляді ортофосфату магнію-амонію (струвіту) із потоку стічних вод в поєднанні 

з процесом нітрифікації-денітрифікації або ANNAMOX  процесом з метою підвищення ступеня 

видалення біогенних елементів із стоків і зменшення кількості утворення діоксиду вуглецю та 

покращення чистоти утвореного біогазу.  

Принципова технологічна схема поєднання часткової нітрифікації/ANAMMOX та хімі-

чного осадження струвіту наведена на Рис.1. 
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Рис. 1. Комбінація часткової нітрифікації/Anammox та процесу осадження ортофосфату магнію-амонію. 
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Low use of ash-slag waste (ASW) in Ukraine is connected with the absence of fractionation 

that enables more effective use. Due to this there is the possibility of the formation of fundamentally 

new directions for use ASW. 

Утилізація відходів є серйозною економічною та екологічною проблемою, що чекає 

свого кардинального вирішення. Одним з перспективних шляхів такого вирішення є викорис-

тання промислових відходів для створення нових ефективних матеріалів. 

Основним накопичувачем відходів є паливно-енергетичний комплекс, де утворюється 

значна кількість паливної золи та відвального шлаку, які в процесі змішування утворюють зо-

ло-шлакові відходи (ЗШВ).  

Сьогодні в Україні лише 10-15% ЗШВ використовуються при виготовлені будівельних 

матеріалів та дорожніх покриттів, а решта (85-90%) ЗШВ накопичується на теплоелектростан-

ціях. При цьому наноситься значних екологічний збиток та не раціонально використовуються 

вторинні матеріальні ресурси. 

Хімічний аналіз золо-шлакових відходів ТЕС показав, що до складу ЗШВ входять такі 

компоненти як: неспалене вугілля (10-15%), кремній оксид (25-40%), заліза (ІІІ) оксид  (25-

40%), кальцію оксид (2-15%), алюмінію оксид (10-20%), магнію оксид (1,5-2,5%) та суміш ок-

сидів титану (ІV), мангану (ІІ), плюмбуму (ІІ), стронцію, рубідію (1-2%). 

Для вилучення цінних компонентів з ЗШВ нами запропонована технологія попередньо-

го пофракційного розділення відходів, з послідуючим вилуговуванням цінних компонентів. 

Пофракційне розділення ЗШВ об’єднує такі процеси як: дроблення, флотація, магнітна 

сепарація. При цьому вилучаємо: неспалене вугілля, яке  повертається для спалювання на ТЕС;  

магнітну та немагнітну фракції, з яких далі поетапно вилуговуємо оксиди цінних компонентів. 

Для успішного вирішення проблеми утилізації ЗШВ і нанесення мінімального екологіч-

ного збитку навколишньому середовищу необхідно: 

- роздільне виділення золи та шлаку; 

- можливість 100% -го збору та відвантаження сухої золи ; 

- пофракційне розділення вже утворених ЗШВ; 

- кислотне вилуговування магнітної та немагнітної фракції; 

- будівництво нових або модернізація вже існуючих цехів на підприємствах-виробниках 

або підприємствах-споживачах. 

Отримані результати показали, що в процесі вилуговування магнітної та немагнітної 

фракції можливо отримати цінні компоненти, для подальшого використовування: 

- в металургійному виробництві; 

- при виробництві комплексних мінеральних добрив з мікроелементами; 

- при виробництві портландцементних клінкерів; 

- при виробництві силікатної цегли і бетону та легких заповнювачів в будівництві. 

Таким, чином розроблена технологія переробки золо-шлакових відходів теплоелектро-

станцій значно покращить екологічний стан в країні та відкриє нову сировинну базу.  
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According to available information main technologies has been reviewed for the utilization of 

lithium chemical electrical sources (CES) as well as we looked at problems which are concerned with 

these technologies. Certain problems are arisen from constructive and chemical composition varieties 

of CES as starting raw materials and its solutions require proper preparation before CES utilization. 

The used technologies are differential for effectiveness of materials and energy recycling. For these 

technological processes the economics especially depends from starting raw materials as well as from 

prices for lithium containing products. 

 Для промисловості відпрацьовані хімічні джерела електричного струму (ХДС) — це 

сировина з високим рівнем концентрації цінних складових: кольорових металів та деяких рідкі-

сних елементів, зокрема літію. Загально відомо, що доцільніше налагодити переробку відпра-

цьованих ХДС , ніж просто викидати їх на загальні сміттєзвалища. В структурі світового спо-

живання літію більше 25 % його витрачається на виробництво ХДС. 

 Підприємства, які займаються утилізацією ХДС, мають справу з дуже різноманітною 

початковою сировиною, яка включає в себе безліч типів ХДС, що можуть містити навіть шкід-

ливі або небезпечні компоненти, що приводить до виникнення технологічної проблеми почат-

кової сировини внаслідок різноманітності ХДС. Крім того певний вид ХДС має свої конструк-

тивні особливості та певні складові частини, які мають різний хімічний склад, що також спри-

чинює необхідність вирішення технологічних проблем підготовки сировини, зокрема розби-

рання ХДС на окремі деталі та їх сортування.  

 Хоча в багатьох наукових роботах обговорюється утилізація літій-іонних ХДС, однак 

тільки деякі компанії фактично надають достатньо інформації, яка може бути корисною у пред-

ставленому аналізі технологій утилізації літій-іонних ХДС. [1-3] Наприклад за технологією 

Toxco фірми Retriev Technologies (Північна Америка) при утилізації літієвих ХДС отримуються 

такі основні продукти 1) пластик; 2) суміш металів, яка дає товарні метали такі, як кобальт, 

алюміній, нікель, мідь; 3) карбонат літію, який отримується у вигляді осаду після обробки кін-

цевого фільтрату розчином кальцинованої соди. 

 

1. http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion 

2. http://www.recyclingtoday.com/rtge-may-june-auto-shredder-fluff.aspx 

3. Paper No. 11-3891. Life-Cycle Analysis for Lithium-Ion Battery Production and Recycling. / 

Linda Haines, John Sullivan, Andrew Burnham and Ilias Belharouak - the 90-th Annual Meeting of 

the Transportation Research Board Washington. D.C. January 2011 
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Given quantitative characteristic of technological waste in the Ukraine and in the Ivano-

Frankivsk region and main methods of their processing. Purification of industrial waste water with oil 

products proposed to recycle by the method of preparation of raw mix of these technological waste - 

oil sludge, ash and others, which are granulated and subjected to heat treatment. Given the results of 

processing oil sludge, which cause decrease of pollution discharge on environment, that promotes in-

crease level of environmental safety of facilities and stable development of the region. 

Розвиток суспільства спричиняє зростання споживання природних ресурсів, що обумов-

лює появу нових технологій і матеріалів, які приводять до появи і швидкого збільшення обсягів 

техногенних відходів, що забруднюють атмосферу, водні таземельні ресурси. Кількість техно-

генних відходів в Україніна 2013р -15167, 4 млн.т, зокрема осадів промислових стоків видалено 

у спеціально відведені місця 1,625млн.т у 2013р. У 2014р утворилось 343,54 млн.т  із них на 

Прикарпатті 1,815 млн.т.Протягом 2005–2012 рр. техногенні нафтошлами  в Україні складають 

майже 4,0 млн. тонн на рік, яків основному зберігаються унафтоамбарах і це є значним чинни-

ком екологічного забруднення довкілля. 

Нафтошлами (нафтові шлами) - це складні фізико-хімічні суміші, які складаються з наф-

топродуктів, механічних домішок (глини, оксидів металів, піску) і води. Співвідношення скла-

дових може бути різним у залежності від походження. Нафтові шлами утворюються при прове-

денні таких виробничих процесів, як видобування, зберігання, перероблення, і транспортування 

нафти та нафтопродуктів. Даний тип відходів  підлягає  переробленню або зберіганню в умо-

вах, що мінімізують шкідливий вплив на навколишнє середовище. 

На даний час використовується декілька методів для здійснення утилізації нафто- шла-

му:-  розкладання за допомогою найсучасніших центрифуг, сепараторів і декантерів на нафтоп-

родукт, воду, тверді механічні залишки. Після чого нафтопродукт можна використовувати , як 

компонент котельних палив, відокремлена вода може бути очищена і повернена у водойми. 

Найчастіше з нафтошламів частково відділяють грубі механічні домішки методом фільтруван-

ня через металічну сітку, а потім методом застосування біопрепаратів їх знешкоджують чи час-

тково зневодненийнафтошлам спалюють у спеціальних печах. 

Метою досліджень є створення нової технології одержання матеріалу пористої структури 

з меншими енергозатратами в порівнянні з відомими. Спосіб утилізації техногенних відходів у 

пористий матеріал відбувається за такою технологією.Перший етап технології – це відділення-

грубих механічних домішок з нафтошламу,а потім його перемішують з золою і додають техно-

генні залишки карбонатних сполук та інші відходи.Другий – одержанусировинну суміш фор-

мують у вироби, які направляють на теплову обробку за 250 – 300 
о
 С протягом 15 -20 хвилин. 

За результатами досліджень отримали матеріали з наступними середніми показниками і влас-

тивостями матеріалів-виробів: водопоглинання, % -8-!5; середня густина, кг/м
3   

-150-300; міц-

ність, кгс/см
2
 – 39-68; пористість, % - 30-39; коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К) – 0,12- 0,19.  

Таким чином, в залежності від складу, температури термообробки та способу формуван-

ня виробів одержуються матеріали з різними властивостями та показниками (міцністю, порис-

тістю, теплопровідністю). Отже, одні можна рекомендувати використовувати як сорбційні ма-

теріали в процесах водогазоочищення, а інші як заповнювачі у будівельних виробах.  
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The features of process of flocculation of wastwater are considered. It was exposed, that effi-

ciency of cleaning of wastwater depends on the particle-size of hard phase in water, initial concentra-

tion terms of leadthrough of flocculation. Will allow to intensify the exposure of conformities to the 

law of flocculat of wastwater cleaning process. 

В практике водоочистки полидисперсных шламовых вод, процесс осветления воды и 

сгущения шлама проводится по стандартной схеме: смешение шлама с флокулянтом → перви-

чное осветление в отстойнике → центрифугирование. 

Практика очистки полидисперсных шламовых вод показывает следующие особенности 

процесса флокуляции: 

– осаждение глинистых и иловых шламов с использованием флокулянтов отличается от 

классических представлений осаждения шламов с гидравлической крупностью более 1,7∙10
-3

 

м/с (с частицами твердой фазы свыше 40 мкм), что позволяет судить о том, что механизмы об-

разования и стабильности флокул в шламах, содержащие частицы с гидравлической крупнос-

тью менее и более 1,7∙10
-3

 м/с различны; 

– процесс флокуляции проходит в две стадии: адсорбция флокулянта на поверхности 

частиц и образования флокул, которые отличаются от своей природы и требуют различных 

условий смешения и интенсификации процесса; 

– флокулообразование и скорость осаждения твердой фазы зависит от концентрации 

твердой фазы в исходной смеси, рост которой затрудняет адсорбцию полимера (затрудняет ди-

ффузию флокулянта к поверхности твердой фазы) и осаждение (вследствие стесненного осаж-

дения);  

– в процессе первичного сгущения происходит нарушение стабильности флокул (вслед-

ствии их слипания, приводящего к образованию крыпных неустойчивых агрегатов и «снятия 

заряда», приводящего к их разрушению), что приводит к необходимости дофлокуляции и по-

вышенному расходу флокулянта; 

– процессы сгущения в центрифуге связаны с гидродинамическим и механическим воз-

действием на флокулы, приводящем к их разрушению и уменьшению эффективности очистки 

шлама и загрязнению фугата. 

По результатам промышленных испытаний по очистке полидисперсных шламовых вод 

различного происхождения (шламы угольнообогатительных фабрик, шламы шахтных вод, 

шламы мокрой газоочистки и т.д.) было выявлено, что эффективность очистки зависит от гра-

нулометрического состава твердой фазы в шламе, ее начальной концентрации, условий прове-

дения флокуляции. Все вышесказанные приводит к необходимости установления наилучших 

(оптимальных) условий флокуляции и сгущения твердой фазы полидисперсных шламов в зави-

симости от факторов, влияющих на прочность флокул. Среди таких факторов можно выделить 

следующие: 

–  гидравлическая крупность (ситовой состав) твердой фазы; 

– концентрация твердой фазы в шламе; 

– условия проведения адсорбиции флокулянта и собственно флокуляции (флокуляция 

«в две точки», гидродинамические условия смешения флокулянта со шламом и т.д.); 

– условия первичного сгущения сфлокулированного шлама в отстойнике; 

– пути минимизации флокулоразрушающих воздействий в центрифуге. 

Таким образом, выявление закономерностей флокуляции полидисперсных шламов поз-

волят интенсифицировать процесс очистки шлама и минимизировать расход дорогостоящего 

флокулянта. 
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Л.П. ШУМСЬКА (УКРАЇНА, ПОЛТАВА) 

ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ТЕС В ТЕХНОЛОГІЯХ  

ВИРОБНИЦТВА ГАЗОБЕТОНУ 
Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного універси-

тету імені Юрія Кондратюка 

вул. Грушевського, 2а 36021 м. Полтава nafttech@gmail.com  
The solid waste generated during the operation of thermal power stations, may be used as raw 

material for production of building materials. The thermal insulating products are among the most ef-

ficient materials for protecting elements for various purposes. With the help of differential thermal 

analysis, the modes of heat treatment have been studied; the rational parameters of thermal bloating 

has been defined that allows to implement the process with minimal energy consumption and the pre-

dicted thermal properties of obtained materials. 

Відходи шлаку та золи, які утворюються в процесі експлуатації ТЕС, використовують 

як сировину для виробництва будівельних матеріалів. Засоби утилізації золи широко відомі, але 

лише 10% її в даний час використовується в Україні для виробництва будівельних матеріалів, 

тоді як у США – 20%, у Великій Британії – 60%, у Франції – 72%, у Фінляндії – 84%. 

На ТЕС України утворюється 15-16 млн. т. золошлакових відходів, а загальна кількість 

золошлаків у відходах складає не менше 220 млн. т. З золошлакових відходів ТЕС  може бути 

отриманий: пористий жужільний заповнювач легких бетонів, золошлакогіпсобетон, керамзито-

золобетон, пінобетон, золосілікатна цегла, стінові блоки, фасадна керамічна плитка, цементи 

різноманітних марок. 

Теплоізоляційні пористі вироби, які можуть вироблятися з використанням твердих від-

ходів ТЕС, належать до найбільш ефективних матеріалів для огороджувальних елементів різно-

го призначення. Низька щільність, вогнестійкість, мала теплопровідність і, в той же час, досить 

висока конструктивна міцність, дозволяють вважати пористокерамічний матеріал одним з 

найбільш перспективних  для будівництва. 

Завданням проведеного дослідження було визначення оптимального співвідношення 

мас добавок за показниками енерговитрат на реалізацію процесу термічного спучування, міц-

ності отриманого матеріалу, пористості і теплопровідності. Для реалізації поставлених завдань 

було проведено диференційно-термічний аналіз процесу термічного спучування сировинної 

суміші. У результаті отримано криву ДТА (рис. 1-4). За положенням піка ендотермічного про-

цесу можна знайти температурний інтервал фазових переходів.   

Рис. 1 ДТА сировинної 

суміші з вмістом 75 мас. 

частин глини №1 

Рис.2 ДТА сировинної 

суміші з вмістом 75 мас. 

частин глини №2 

 
Рис. 3 ДТА сировинної 

суміші з вмістом 160 мас. 

частин глини №1 

Рис. 4 ДТА сировинної 

суміші з вмістом 160 мас. 

частин глини №2 

На отриманих кривих ДТА  для всіх експериментальних зразків у досліджуваному інте-

рвалі температур спостерігається ряд явищ, пов’язаних з тепловими ефектами: 1) до 100 °С — 

випаровування хімічно незв’язаної води; 2) 100…170 °С — різка втрата у масі і яскраво вира-

жений ендотермічний ефект, який пов’язаний з частковою дегідратацією гелю і фаз різного 

складу; 3) 450…550 °С —  ендотермічний ефект, який відповідає розкладанню портландиту з 

виділенням парів води; 4) 700…900 °С —  незначна втрата у масі і слабкий ендотермічний 

ефект.   

Вирішення проблеми створення нових пористих теплоізоляційних матеріалів з викорис-

танням твердих відходів ТЕС тісно пов'язане з науковими дослідженнями в галузі енергопере-

носу в пористій структурі на етапах спучування, затвердіння і сушки за умови забезпечення 

максимально низької теплопровідності і щільності. 

За допомогою диференціально-термічного аналізу були досліджені режими термообро-

бки, визначені раціональні температурні параметри спучення, що дозволяє здійснювати цей 

процес при мінімальних енергетичних затратах і прогнозувати теплофізичні властивості отри-

маних матеріалів.  

mailto:nafttech@gmail.com
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В.Т. ЯВОРСЬКИЙ, А.В. СЛЮЗАР, Я.А.КАЛИМОН (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ХІНГІДРОННИЙ МЕТОД ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД СІРКОВОДНЮ З ОДЕР-

ЖАННЯМ СІРКИ І ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЮ РЕГЕНЕРАЦІЄЮ РОЗЧИНУ 

Національний університет “Львівська політехніка”, 

вул. C. Бандери, 12, 79013, Львів, savasl2000@yahoo.com 
 

Quinhydrone method of gases purification from hydrogen sulfide with sulfur obtaining and 

electrochemical regeneration of the absorbent solution was described. It is shown that in the case of 

low debet of gas can replace the chemical regeneration of the absorbent solution by oxygen on electro-

chemical. It was established that the use of electrochemical regeneration of the absorbent solution 

simplifies technological scheme of gases purification method. 

На кафедрі хімії і технології неорганічних речовин (ХТНР) Національного університету 

“Львівська політехніка” розроблено простий і ефективний рідинно-окисний метод очищення 

газів від сірководню, який можна описати таким сумарним рівнянням  

H2S + 0,5O2  S + H2O. 

Очищення газів від сірководню здійснюють в абсорбері поглинальним розчином, який 

містить натрію карбонат (10…40 кг/м
3
) і хінгідронний каталізатор (5…15 кг/м

3
). Хінгідронний 

каталізатор окиснює хемосорбований сірководень і переходить у відновну форму. Відновлення  

активності каталізатора здійснюють у регенераторі за допомогою кисню повітря. Відбувається  

хінонооборот - перехід каталізатора з окисної форми у відновну і навпаки.  

У результаті окиснення хемосорбованого сірководню каталізатором утворюється дрібно-

дисперсна сірка (3…5 мкм), яка є цінним напівпродуктом для сільського господарства, будіве-

льної індустрії тощо. Однак під час регенерації каталізатора киснем повітря відбувається побі-

чна реакція окиснення хемосорбованого сірководню до натрію тіосульфату. Для зменшення 

швидкості цієї реакції натрію тіосульфат вводять у склад поглинального розчину (200…350 

кг/м
3
). Розроблені заходи оптимізації хінгідронного процесу дають змогу досягти максимальної 

селективності окиснення сірководню до сірки 90…95%.  

Утворення і накопичення натрію тіосульфату в поглинальному розчині змушує виводити 

частину поглинального розчину з очисної схеми і заміняти свіжим (без вмісту натрію тіосуль-

фату). Необхідність утилізації відпрацьованого поглинального розчину, який містить натрію 

тіосульфат, натрію карбонат і хінгідронний каталізатор стало основною перешкодою на шляху 

до промислового застосування методу в газовій та нафтохімічній галузях промисловості. 

Вирішенню цієї проблеми, у випадку очищення від сірководню газів з високодебетних 

джерел (напр., у газовій чи коксохімічній галузях промисловості, де можна очікувати значні 

об‘єми відхідних розчинів, які будуть придатні для промислового використання), сприяло роз-

роблення на кафедрі ХТНР технології полімерної сірки з відхідних тіосульфатних розчинів. 

Одержання двох цінних видів сірки – дрібнодисперсної (під час очищення газів) і полімерної 

(під час утилізації відпрацьованих тіосульфатних розчинів) значно підвищило техніко - еконо-

мічні показники хінгідронного процесу.  

В установках для очищення газів з малодебетних джерел (напр., попутний нафтовий, пі-

ролізний газ, біогаз) нами запропоновано використовувати електрохімічну регенерацію хінгід-

ронного поглинального розчину. Встановлено, що застосування електрохімічного процесу ре-

генерації, замість хімічного з використанням кисню, дає змогу уникнути утворення побічного 

натрію тіосульфату, відсутня необхідність його застосування у складі поглинального розчину і, 

відповідно, утилізації відпрацьованих розчинів, що, в цілому, спрощує технологічну схему 

очищення газів хінгідронним методом. 

Хінгідронний метод очищення газів від сірководню з електрохімічною регенерацією пог-

линального розчину включає 4 основні стадії: хемосорбцію сірководню з газів хінгідронним 

поглинальним розчином, який надходить з катодних зон електролізера (розчин 1); змішування 

розчину 1 після абсорбера з розчином регенерованого хінгідронного каталізатора, який пода-

ють з анодних зон електролізера (розчин 2), і окиснення хемосорбованого сірководню регене-

рованим хінгідронним каталізатором з утворенням дрібнодисперсної сірки; відстоювання роз-

чину і відфільтровування одержаної сірки; регенерація поглинального розчину (хінгідронного 

каталізатора) в електролізері з розділенням катодного і анодного просторів.  

mailto:savasl2000@yahoo.com
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V.L.CHELYADYN*, M.M.BOGOSLAVETS**, L.I.CHELYADYN, 

O.A.PETRYSHAK (UKRAINE, IVANO-FRANKIVSK) 

WASTEWATER TREATMENT OF OIL REFINERY OBJECT IN THIN-LAYER 

TANK WITH THE PREVIOUS ELECTRO TREATMENT 

*Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU, Kyiv 
**

JSC "Naftokhimik Prykarpattya", Nadvirna 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 

15 Karpatska Street, Ivano-Frankivsk, 76019 

chelyadyn@ukr.net 
Приведено кількісну характеристику водних ресурсів України щодо скиду стічних вод, 

зокрема в Івано-Франківській області, та основні методи їх очищення. Основними забруднен-

нями стічних вод Прикарпаття є нафтопродукти. Запропоновано очищати їх методом 

відстоювання з попередньою електрообробкою. Вказано результати очистки забруднених стоків 

від нафтопродуктів і зменшення скиду забруднень у довкілля, які забезпечать підвищення рівня 

екологічної безпеки промислових об’єктів і сталого розвитку регіону. 

According to Ukrainian data in 2015, number of "not" treated water was dropped in nature wa-

ters is 2500-2625 million m
3
, especially in Ivano-Frankivsk region is about 85.5 million m

3
. This fact 

confirms the lack of capacity of the existing treatment facilities and their low efficiency. The most 

common contaminants of waste water according to UNESCO are oil products (group of petroleum 

hydrocarbons, fuel oil, kerosene, oils and their impurities) because of their high toxicity belong to the 

ten most dangerous environmental pollutants. Different kind of treatment plants are used to clean 

wastewater. Open type tank is main equipment to divide pollution, which takes great area and their 

cleaning level equal 55-60%. Foreign publications described thin-layer tank that are placed on the area 

around 10 m
2
, but they are not effective enough for the change in the volume of wastewater and the 

content of suspended them for a short period of time. Considering the long-term of the process purifi-

cation of such treatment, tanks occupy considerable land areas and consume a lot of electricity, a 

method considered economically unprofitable. 

Cleaning of water wastes, which contain organic and inorganic pollution by physical-chemical 

treatment of wastewater, based primarily on the allocation of dispersed particles by sedimentation, 

(sedimentation rate of the dispersed phase caused the influence of gravitational force). However, this 

process depends mainly on the size and the charge of the particles, which vary at the expense of fac-

tors that violate the aggregative stability of the system: reagent-coagulator, sudden temperature 

change, intense mechanical action, the effect of light and various radiation, effect of electrical dis-

charges. The most influential factor is the effect of electrolytes through reagent-coagulators and elec-

tric treatment. These affect thickness of the electrical double layer and the value of ζ-potential, which 

are one of the main factors of stability of hydrophobic colloidal systems. 

Research on the purification of wastewater of the oil refinery was carried out by physicochemi-

cal treatment technology, by electric treatment and separation in the thin layer tank, which was per-

formed using the developed laboratory setting. For research have used wastewater of JSC 

"Naftokhimik Prykarpattya", that containing petroleum products – 15.1-24.2 mg/dm
3
 (acceptable de-

gree is 1.0 mg/dm
3
), and solid impurities – 7-132 mg/dm

3
. 

Results of laboratory and experimental research on wastewater treatment are held in IFNTUOG 

and JSC "Naftokhimik Prykarpattya" in the thin layer sump showed that changing the slope angle 

block plane inclined 30 to 45 degrees, increases the efficiency of separation of suspended particles to 

81.5-95.8%. On the basis of research developed a new design of thin-layer tank, which is compared 

with the existing several additional new structural elements. A mechanical device that changes the an-

gle of the sloping block plates installed in addition that enables to regulate the hydrodynamics of the 

flow of waste water and increases the efficiency of the separation of suspended particles from 

wastewater. The upper lid of tank limits allocation volatile fractions of oil or other harmful compo-

nents into the atmosphere, thereby reducing the admission of contaminants in the environment. 

Thus the results of the studies sewage refinery found that the tank with sloping planes will re-

duce the land area for wastewater treatment, and the treatment level of wastewater from oil increased 

to 75.7-80.1%. 

mailto:chelyadyn@ukr.net
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Y.Y. CHERNYSH (UKRAINE, SUMY) 

EFFECTIVE UTILIZATION OF PHOSPHOGYPSUM WASTE 

Sumy State University 

 
Summary. Environmental problems take the lead in this big list of challenges that humanity face 

nowadays. Designing an environmental friendly and sustainable products and processes, inventing 

new ways to recycle and reuse waste is a major challenge for engineers. This paper focused on study 

the basic factors of phosphogypsum treatment with special attention being paid to environment safe 

technologies of phosphogypsum conversion with production of bio-based products.  

Millions of tons of phosphogypsum (PG) is stacked worldwide every year and is progressively 

considered as an asset more than an environmental burden. PG is a waste by-product from the pro-

cessing of phosphate rock by the “wet acid method” of fertiliser production, which currently accounts 

for over 90% of phosphoric acid production.  

World PG production is variously estimated to be around 100-280 Mtons per year and the main 

producers of phosphate rock and phosphate fertilisers are in the USA, China, Russia, Africa and the 

Middle East. In Ukraine PG is the most common of all kinds of gypsum wastes. PG is formed in an 

amount of about 100 tons annually in Sumy region (Ukraine). Currently, over 14 million tons of PG 

was accumulated. Solid waste generated in the process of sulfuric acid decomposition of natural phos-

phate raw material and the solid phase (calcium sulfate) separation from phosphoric acid solutions.  

Reclamation includes a cover of vegetation to improve aesthetic qualities, to reduce erosion and 

improve the quality of surface runoff water. There are several problems associated with establishing 

vegetative cover on PG, including the residual acidity and the tendency for caking and crust formation. 

In addition, there are other potential environmental problems. The potential risk in estuarine zones is a 

consequence of a dam that is not totally watertight allowing some metal-rich effluents from the leach-

ing of PG, along with some partial collapses during storm events, to reach the rivers.  

In fact, mineral phosphates, phosphate fertilizers, PG and phosphoric acid plant effluents generally 

have lower radioactivities than the international limit value prescribed by the European Atomic Ener-

gy Community. In any case, only those materials meeting such safety requirements would be used. 

Pilot studies have demonstrated the very low degree of risk and it is likely that re-use of PG will be-

come more common in the near future. These regulations will be the constraints that will control the 

design of any process for cleaning PG in order to be ready for reuse. Finding a safe and environmen-

tally friendly use for this waste byproduct is imperative. 

The direction of biotechnologies of waste recycling was developed in Sumy State University with 

special attention being paid to utilization of wastes/by-products for bioconversion with production of 

biofuels and other useful products (bio-fertilizer, bio-sulfur, bio-based sorbent etc.). Our research con-

tains several steps from laboratory research to the introduction of technology into the production pro-

cess with the release of products to market. Biochemical and mathematic modeling of wastes detoxifi-

cation on the final stage of anaerobic fermentation under bio-sulfidogenic conditions were developed. 

The next step was experimental modeling of aerobic microbiological hydrogen sulfide removal from 

biogas. PG was used as a biochemical modification of mineral additive for system of biomethane pro-

duction. Biofiltration involves a filter bed of granulated PG serving both as a carrier for microorgan-

isms and a nutrient supplier. PG m and sewage sludge can be useful for the extending feedstock basis 

for the lactic acid fermentation. They can also be useful as cheap carbon sources for fermentation pro-

cesses and the additional nutrients are important as well in view of an economic feasible entire pro-

cess. Feasibility study of waste bioconversion is based on a full Life-Cycle-Assessment.  
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N. KONONENKO (RUSSIA, KRASNODAR) 

PROPERTIES AND STRUCTURE OF MODIFIED PERFLUORINATED SULFOCA-

TIONIC MEMBRANES FOR HYDROGEN ENERGETICS 

Kuban State University, 149, Stavropolskaya St., Krasnodar, Russia,350040, 

kononenk@chem.kubsu.ru 
 

 A clean and reliable energy supply is a major global problem as the world’s fuel consumption 

increases rapidly due to the increased industrialization and a growing human population. Hydrogen 

may be the most promising among the various energy alternatives. Membrane technology is the best 

choice for hydrogen purification. Membranes with high proton conductivity and optimal water content 

required for use in low-temperature fuel cells. Bulk or surface modification of commercial membranes 

is an effective approach to obtain desirable properties pertinent for a specific application. The most 

perspective direction of improving perfluorinated membranes functioning performance in fuel cells is 

their modification by addition of nano-sized particles of organic and inorganic compounds resulting in 

enhancement of proton conductivity and membrane hydrophilic nature at low relative humidity. How-

ever, introduction of modifying components in perfluorinated matrix may dramatically affect their 

structural characteristics and therefore may change their transport properties. The influence of the or-

ganic and mineral modifying additions on perfluorinated membrane structure and properties was in-

vestigated in this work. 

 Membranes MF-4SK (Russia) and Nafion 115 (USA) were used as subjects of research; poly-

aniline (PANI), silica, hydrogen zirconium phosphate (HZP) and platinum dispersion were used as 

modifiers. The oxidative polymerization of aniline in bulk or on the surface of the perfluorinated 

membrane was carried out under static conditions in mixture of monomer and oxidant solutions, in 

concentration field by method of successive diffusion of polymerization solutions through the mem-

brane in water, and in an external electrical field. The modification of membranes by HZP and silica 

was carried out by the synthesis of nanoparticles directly in perfluorinated matrix using pre-cursor. 

The dispersion of platinum was obtained in the membrane surface layer by chemical reduction of the 

metal from solution of hydrogen hexachloroplatinate with help sodium borohydride.  

 The standard contact porosimetry method was applied to estimation of water distribution on 

pore radii and binding energy values in a membrane. The maximum value of porosity, the area of the 

internal specific surface, the distance between fixed groups at interfaces, the degree of membrane het-

erogeneity as volume of macropores and ionic selectivity as fraction of the practically ideal selective 

micro and mesopores in membrane volume were calculated from obtained porosimetric curves. Mem-

brane electroconductivity, diffusion and electroosmotic permeability were measured as well.  

 It has been shown that the varying of the PANI synthesis conditions allows to prepare the ma-

terial with required set of the characteristics. The most essential changes of all electrotransport proper-

ties were observed for the surface modified composites. It was observed that the structure anisotropy 

causes the asymmetry of the diffusion permeability. The PANI layer on the membrane surface plays 

the key role for slowdown of ions and water transport. The bulk modification of perfluorinated mem-

brane with HZP and silica nanoparticles has a significant effect on water distribution in its structure 

and electrotransport properties. In contrast to the HZP and silica, the platinum nanodispersion is de-

posited on membrane surface and doesn’t influence on structural and electrotransport characteristics of 

membranes. Thus the correlation between structural characteristics and electrotransport properties of 

the modified perfluorinated membranes is established. The role of nature of modifying components 

and method of membrane modification is revealed. 

 The financial support of the Russian Foundation for Basic Research (project RFBR 15-58-

16002) is gratefully acknowledged. 
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M. MALOVANYY, A. SEREDA (UKRAINE, LVIV) 

DISPOSAL OF WASTE SLUDGE FROM MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT 

PLANTS 

Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera street, Lviv, Ukraine, 79013 
У зв'язку з тим, що у місті Львові використовується загальний збір і очищення міських 

стічних вод, в стічних водах містить важкі метали, в концентраціях які не допускають викори-

стання осаду в сільському господарстві. Частково осад використовується для меліорації земель, 

але в основному після стадії центрифугування, де вміст води зменшується до 60-65%, первин-

ний та надлишковий активний мул йде до платформ шламу. 

In connection to the fact that  Lviv city used common collection and purification of municipal 

wastewater, in wastewater contains heavy metals in concentration, which not allowed to use sludge in 

agriculture. Partly sludge used for land reclamation, but mostly after centrifugation stage, where water 

content decreases to 60-65%, primary and excess activated sludge goes to the sludge platforms. 

For eliminate moisture and biological sludge stabilization there is a need for large areas of 

land. Also during the partial anaerobic decomposition on sludge fields into the atmosphere released 

methane gas, which is a greenhouse gas. The method of anaerobic decomposition of sludge allows to 

produce methane gas from sludge, which can be used to generate electricity and heat. 

The filtrate from the centrifugation recycled sludge has a high concentration of ammonium- 

800-1500 mg of NH4-N /l. Is why to remove of ammonium filtrate in the first stage the project will 

proceed to the cleaning station entrance. According to different data, filtrate contains from 10 to 20% 

of ammonium from anaerobic decomposition which comes at the sewage treatment plant and clean it 

with the main stream of waste water requires considerable energy consumption and reagents. There-

fore we propose to construct at the second stage and launch the station of separate purification of fil-

trate using the latest biological process Anamoks, which will allow to clean filtrate from аmmonium 

with much lower cost. 

The aim of the research project is to investigate the aspects of the use of waste activated 

sludge and assessment of environmental risks associated with sludge accumulation at storage and 

dewatering fields. The project is focused on  developing a management system for waste activated 

sludge, which would include its thickening, biological decomposition with production of biogas, 

treatment of highly concentrated ammonium side-streams, dewatering of the sludge and its application 

as fertilizers, which can be used for biological reclamation of disturbed lands, non-active mines, waste 

heaps, solid waste landfills. The separate area of the research is to study the possibility for selective 

recovery of phosphorus from the digested sludge followed by creation of highly concentrated 

phosphate fertilizers with low heavy metal content. 

The most common way of sludge stabilization and dewatering at municipal sewage treatment 

plants in Ukraine it to allow natural drying of it at sludge drying fields. However, this method of water 

removal and biological sludge stabilization needs large areas of land. Moreover, sludge stabilization 

leads to unpleasant smell which often reaches residential and industrial area. Methane and nitrous 

oxide, which are strong greenhouse gases are released to the atmosphere during partial anaerobic 

sludge decomposition of organic substances on sludge storage fields. 

The method of digestion of sewage sludge in anaerobic digesters is actively used in the world 

for over 50 years [1 - 4]. It is an effective way to stabilize the sludge which additionally allows 

generating biogas from sludge, which can be used to produce electricity, heat, and as a vehicle fuel. 
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THERMODYNAMICS OF Cu(II), Cd(II), Pb(II) AND Zn(II) ADSORPTION ON KA-

OLINITE CLAY 

Rzeszów University of Technology, 6 Powstańców Warszawy Str., 35-959 Rzeszów, Poland, 

ichrp@prz.edu.pl 

 
Thermodynamic parameters of adsorption processes, such as changes in entropies and en-

thalpies, give fundamental information on the mechanisms involved and are an essential requisite for 

the design and management of sorption plants. The most popular technique employed to derive ther-

modynamic parameters of adsorption processes is the measurement of isotherms at several tempera-

tures. In this study the adsorption of Cu(II), Cd(II), Pb(II) and Zn(II) from one-component solutions on 

kaolinite clay was investigated under batch conditions. 

Heavy metal solutions were prepared from nitrate compounds Cd(NO3)2, Zn(NO3)2, Pb(NO3)2 

and Cd(NO3)2. The initial metal concentrations were varied from 1 to 200 mg/L. Batch adsorption ex-

periments were conducted in various temperatures (20, 30, 40, 50, 60°C). Preweighed samples of kao-

linite (0.5 g) and measured volumes of metal solutions (20 mL) were introduced into 50 mL polypro-

pylene tubes, and the mixtures were shaken for 90 min (Orbital Shaker–Incubator Biosan ES–20/60). 

After equilibration, the adsorbent was separated from aqueous solution using a polycarbonate syringe 

filter, and the residual concentrations of metal in the liquid samples were analyzed by the inductively 

coupled plasma optical atomic emission spectrometer (ICP-OES). 

Change in Gibbs free energy (ΔG), enthalpy (ΔH), and entropy (ΔS) were determined using the 

following equation: 

 
where Keq [-] is the equilibrium constant, T [K] is the absolute temperature, and R is the universal gas 

constant (8.314 J/K mol). Values of Keq were obtained by plotting ln(qe /Ce) versus qe, and extrapolat-

ing to zero qe: 

 
where as is the activity of the adsorbed solute, ae the activity of the solute in the equilibrium solution, 

qe the surface concentration of metal ion [[mmol/kg] and Ce the concentration of metal ion in equilib-

rium suspension [mmol/dm
3
]. 

The values of ΔH (kJ/mol) and ΔS (kJ/mol K) were obtained from the slope and intercept of 

Van’t Hoff plots: 

 
The decrease in both the adsorption capacity and the equilibrium constant with increasing tem-

perature for all metal ions was observed. This may be attributed to a relative increase in the escaping 

tendency of the solute from the solid phase to the bulk phase with the rise in temperature of the solu-

tion. The largest decrease in the maximum sorption capacity (24.51%) was observed for Pb(II), while 

the smallest for Cu(II) (8.51%). The negative ΔH value indicated exothermic nature of the adsorption. 

The lowest value of ΔH was obtained for Pb(II) (-3,77 kJ/mol), while the highest for Cd(II) ( -0,40 

kJ/mol). Low values of the enthalpy of adsorption suggest lack of activation barrier and weak interac-

tion between sorbate and adsorbent (physisorption).  

The change in entropy was positive for all metal ions (3,39 J/molK for Pb(II), 12,1 for Zn(II) 

and 14,2 J/molK for Cu(II) and Cd(II)).  The positive values of ΔS suggests increased randomness at 

the solid/solution interface with some structural changes in the adsorbate and the adsorbent. This may 

be caused by releasing H
+
 ions from the surface of kaolinite to the solution and also by partial desolv-

atation of the metal ions. The negative ΔG values obtained for all metals identify spontaneous adsorp-

tion of ions onto kaolinite. The decrease in the Gibbs free energy with rise in temperature indicate that 

the adsorption reaction is favourable at higher temperature. The lowest ΔG values were obtained for 

Cu(II), which suggest that copper sorption onto kaolinite is thermodynamically favored. It is possible 

that due to the smallest ionic radius of Cu
2+

 formation of kaolinite - copper complex is favored kinet-

ically. 
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GREEN CHEMISTRY METHODS FOR SYNTHESIS OF NANOMATERIALS 

Department of Ecology, Faculty of Humanity and Natural Sciences, University of Prešov, 
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Nanotechnology, a new emerging and fascinating field of science, permits advanced research in 

many areas, and nanotechnological discoveries could open up novel applications in the field of bio-

technology, electronics, energy, medicine, life sciences and nanotechnology offers an expanding re-

search. Nanoparticles with different shape, such as spheres, rods, triangles, hexagons, prisms, urchins, 

cubes, wires and stars have been explored for specific biomedical applications in dispersed form. Gold 

nanoparticles are biocompatible and have advantageous optical properties for biomedical applications. 

Significant progress in development of the protocols for preparation of non-spherical nanoparticles 

(nanorods, nanostars etc.) was observed in recent years. Effective protocol for synthesis of nanorods, 

nanoprisms and nanostars with controlled size and shape has opened the new era in biotechnologies. 

However, traditional protocols for chemical synthesis of metal nanoparticles have significant dis-

advantages because it involves the toxic surface-active compound what leads to production of large 

amount of toxic chemical wastes and the final nanoparticles are necessary surrounded by molecules of 

highly toxic surfactants, for instance CTAB (cetyltrimethylammonium bromide), CTAC (cetyltrime-

thylammonium chloride), what limits the application of nanoparticles for biomedical purposes. There 

are various methods for the synthesis of nanoparticles, but most of them are environmentally unfriend-

ly and expensive. Consequently, there is an ever-growing need to develop nontoxic and eco-friendly 

procedures for fast and clean synthesis and assembly of nanoparticles with desired morphologies and 

sizes. 

One of the options to achieve this objective is to use natural processes such as use of microorgan-

isms and biological systems. One approach that shows immense potential is based on the phytosynthe-

sis of nanoparticles using plants. The use of plants in this area is rapidly developing due to their grow-

ing success and ease formation of nanoparticles. The objectives of recent studies tend to provide a 

controlled and up scalable process for synthesis of monodispersed and highly stable nanoparticles. Ac-

cording to several reports, polyphenolic compounds play the special role in the stabilization of nano-

particles. The significant variety of polyphenolic compounds opens the space for searching the com-

pounds which will support the formation of non-spherical nanoparticles. For instance, formation of 

silver nanorods was reported at the using of rosmarinic acid. 

In the actual study, we present a successful synthesis of silver and gold nanoparticles by using of 

plant extracts. UV-spectra of some samples of gold nanoparticles have shown not only the surface 

plasmon resonance absorbance maximum at 560 nm, but also broad absorbance maximum at wave-

length 900 - 950 nm which is associated with formation of non-spherical nanoparticles. High resolu-

tion transmission electron microscopy has confirmed the presence of relatively large amount of hex-

agonal and triangular nanoprisms in the samples. The concentration of non-spherical nanoparticles 

heavily depends on synthesis conditions: concentration, temperature, pH and preparation of plant ex-

tract. The formation of nanorods by using natural surfactants was observed after application of silver 

catalyst. 

The obtained results show the potential possibility to develop the protocol for synthesis of non-

spherical gold nanoparticles by using natural surfactants. 
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INFORMATIVE SYSTEM OF CALCULATION OF DRYING PROCESS OF WOOD 

CONSIDERING A MULTI-PHASE OF STRUCTURE 

Ukrainian National Forestry University 
 

Mathematical model of the rheological behavior of wood as a three-phase environment, taking 

into account the anisotropy of heat and mechanical properties, is developed. Applied software for nu-

merical implementation of mathematical is developed. New regularities for influence of technological 

parameters on visco-elastic deformation and heat and mass transport in solid, liquid and vapor phases 

in the process of drying wood were presented. 

A mathematical model of the rheological behavior of wood as a three-phase medium consist-

ing of a solid (woody matter), liquid, and vapor-phase with anisotropic thermal mechanical character-

istics, which takes into account elastic and viscoelastic deformation of the timber depending on chang-

es in capillary-porous structure of the material. The collection of microcapillaries presents a system of 

cylinders in wood cells with variable radius depending on the moisture absorbent in the field of wood. 

A macrocapillaries system of wood is simulated by various anatomical elements for different species 

and is described by a set of parallel capillaries of different radius in the cell walls of the wood. 

Mathematical modeling of the connection between the components of the stress and strain to 

the solid phase (the skeleton timber), taking into account the anisotropy of mechanical properties is 

based on the integral equations of the Boltzmann - Voltaire, which are complemented by the depend-

ence of drying hygroscopic materials from moisture. Mathematical models for determining the con-

centration of the liquid and vapor, air, and steam mixture to the wood plate provided as hydraulic con-

ductivity differential equations with the boundary conditions specific to the first and second drying 

processes. Based on the known solutions of differential equations, and equations of state of the gas 

phase and Dalton's law, taking into account the share of the free volume of the material from the liq-

uid, obtained the general laws of the distribution of moisture and the concentration of the gas mixture 

in the wood plate. 

Object-oriented application software for the numerical implementation of mathematical mod-

els obtained visco-elastic deformation of wood taking into account the multi-phase was designed, 

which is based on the documented classes, allowing them to re-use within the component approach for 

the development of other application software. The finite element method in the visco-elastic region of 

deformation heterogeneous environment was adapted for the numerical implementation of mathemati-

cal models. An equivalent variational formulation of a mathematical model for determining visco-

elastic state through the use of the principle of minimum total potential energy for thiswas received. 

Displaying satisfactory consistency of mathematical modeling results with known experimental stud-

ies for special cases, which confirms the adequacy of the constructed mathematical models. It resolves 

an important task for the drying process determining visco-elastic deformation of wood as a three-

phase system with anisotropic thermal mechanical characteristics. New patterns of influence of tech-

nological parameters on the drying process of the viscoelastic deformation and heat and mass transfer 

in solid, liquid and vapor phases of wood were established. Accounting for the different transport 

mechanisms in phases allows to specify the technological characteristics of the drying process. 
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД БАКТЕРІАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ  

ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОЇ УЛЬТРАФІОЛЕТОВО- 

АДСОРБЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

Національний університет "Львівська політехніка",  

вул. С.Бандери, 12, Львів, 79013, Україна 
 

The studies are devoted to the problem of wastewater treatment. The aim was to study the 
process of wastewater treatment using ultraviolet irradiation and the subsequent treatment of natural 
dispersed sorbents. This technology allows to increase water quality and reduce bacterial 
contamination. 

У зв’язку із розширеним спектром забрудників водних ресурсів традиційно застосовувані 
технології обробки води стали у більшості випадків недостатньо ефективними. В значній мірі 
це пов'язано із тим, що очисні споруди не завжди забезпечують необхідну ефективність очи-
щення стоків, а недостатньо очищені стоки в свою чергу створюють значне антропогенне нава-
нтаження на гідросферу. 

Дія ультрафіолетового випромінювання на різні типи мікроорганізмів має однакову при-
роду, основний механізм якої полягає в руйнуванні структур ДНК та РНК у мікроорганізмах. 
Ультрафіолетове опромінювання не додає воді залишкових бактерицидних властивостей, запа-
ху і присмаку, не призводить до утворення шкідливих побічних хімічних сполук. 

Адсорбційні властивості сорбентів залежить від структури пор, їхньої величини, 
розподілу за розмірами, природи утворення. Станом на сьогодні найбільш поширеними сорбен-
тами із бактерицидними властивостями є матеріали з додаванням срібла. Метою застосування 
матеріалів, насичених сріблом, у більшості випадків є не «сріблення» води, а запобігання ро-
звитку мікроорганізмів на поверхні води. 

Очищення від бактеральних забруднень із використанням комбінованої ультрафіолетово-
адсорбційної технології проводили у два етапи: очищення стоків від бактеріальних забруднень 
із використанням ультрафіолетового опромінення та адсорбційне доочищення із використан-
ням природних сорбентів. 

На першому етапі досліджувалось руйнування мікроорганізмів під дією ультрафіолету. 
Забруднені штучним шляхом стоки для дослідження поміщали в ємність, де їх піддавали ульт-
рафіолетовому опроміненню. Інфіковану модельну воду для досліджень створювали шляхом 
внесення різних видів монокультур родів Bacillus, Pseudomonas, Sarcina, Diplococcus. Умови 
проведення експериментів: УФ-лампи 1 Philips TUV 15W/G15 T8 з потужністю 15 Вт, типом 
цоколя – G13, тривалість опромінення – 10 с, товщина шару води, яка піддавалась очищенню – 
25 та 45 мм. 

На другому етапі досліджень встановлювалась ефективність доочищення стоків від мік-
роорганізмів шляхом адсорбції залишкових кількостей мікроорганізмів різними видами сорбе-
нтів. Умови проведення експериментів: вид сорбенту – бентоніт, цеоліт, глауконіт; концентра-
ція кожного із сорбентів, які вносились на стадії адсорбційного очищення – 20 г/дм

3
; тривалість 

процесу – 1 год за умови постійного перемішування; для досліджень використовувалась відіб-
рана методом ситового розсіву фракція сорбентів +2 - 3 мм. 

Санітарно-епідеміологічну оцінку якості води проводили за показником мікробного чис-
ла – загальною кількістю бактерій в 1 см

3
 досліджуваної води. Відбір проб здійснювали перед 

початком експерименту, після реалізації стадії ультрафіолетового знезараження та після реалі-
зації стадії адсорбційного доочищення із використанням природних сорбентів. 

Комбінування цих двох стадій очищення стоків дозволяє у підсумку добитись бажаного 
ступеня очищення стоків залежно від їх подальшого життєвого циклу (використання в зворот-
ному водопостачанні чи скид у природні водойми). 

Узагальнюючи приведені результати слід зауважити, що дослідження доцільності впро-
вадження сучасних технологій знезараження стічних вод, які потрапляють після очисних спо-
руд у гідросферу є актуальним завданням для забезпечення екологічної безпеки гідросфери. 
Важливим є використання таких технологій очищення, які б не вносили додаткових забруднень 
у процесі реалізації та були енергетично ефективними. 
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ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ МОБІЛЬНИМИ КОМПЛЕКСАМИ ДЛЯ ПЕ-

РЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  
*Північно-східний науковий центр НАН України 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

The world tendency for municipal and combustible industrial wastes utilization showed, that 

thermal processing methods have bigger energy saving level, less expensive for implementation and 

highly efficient for application in such conditions. The paper presents the developed waste utilizing 

units for hard domestic waste processing, which can be designed in stationary or mobile modes. The 

use of catalytic units for waste gases capture enables to decrease the hazardous pollution emissions to 

the environment.  

Світова практика утилізації муніципальних і горючої частини промислових відходів по-

казала, що найбільш прийнятними методами переробки є термічні. Серед них термокаталітичі 

методи є найбільш ефективними, універсальними і екологічно безпечними. Використання су-

часних термокаталітичних методів дозволяє вирішити і дві соціально-економічні проблеми: 

- утилізації наявних і безперервно надходять відходів і запобігання подальшого їх нако-

пичення шляхом застосування екологічно безпечної технології переробки; 

- поповнення матеріально-енергетичної ресурсної бази переробних виробництв за раху-

нок відсортирування частини комерційних відходів, що надходять на утилізацію, а та-

кож за рахунок використання вторинного тепла відхідних газів. 

Північно-східним науковим центром НАН України спільно з Національним технічним 

університетом «Харківський політехнічний інститут» створено мобільні сміттєпереробні ком-

плекси серії МПК, призначені для переробки сміття у кількості від 50, до 500 кг на годину і 

стаціонарні установки продуктивністю до 5 т на годину. Комплекси з переробки твердих побу-

тових відходів (ТПВ) виконуються в стаціонарному (блочно-контейнерному) або мобільному 

виконанні для монтажу на залізничній або автомобільної платформі. 

Розроблені установки базуються на розробленій екологічно безпечної технології спалю-

вання твердих побутових і промислових відходів, повністю відповідає вимогам Європейських 

стандартів, а за окремими показниками і перевершують їх. Введені в промислову експлуатацію 

переробні комплекси вирішують проблему негативного впливу накопичення ТПВ на середови-

ще проживання людини на порівняно невеликих об'єктах. У конструкціях установок врахова-

ний світовий досвід поводження з ТПВ, повністю реалізовані питання екологічно безпечного 

знищення ТПВ. 

В установках реалізований комплексний підхід у поводженні з відходами, що поєднує 

сортування ТПВ з отриманням вторсировини і спалювання залишку, який забезпечує максима-

льну екологічну та економічну ефективність. Установки включають в себе прилади і механізми 

семи ступенів захисту від шкідливого впливу газових викидів на організм людини. 

Розробки захищені патентами України і Російської Федерації. 

Розрахунки показують, що шкідливі випускні гази, які створюються сміттєвозами, на порядки 

більше забруднюють навколишнє середовище, ніж розроблені мобільні сміттєпереробні ком-

плекси.  

Використання каталітичних перетворювачів шкідливих газових викидів на МПК проду-

ктивністю 300 кг на годину дозволило знизити вміст у навколишньому середовищі токсичних 

речовин: ненасичених ароматичних вуглеводнів - на 11,944 т / рік; хлорвмісних вуглеводнів - 

на 0,81 т / рік; поліциклічних ароматичних вуглеводнів - 3,176 т / рік. Всього протягом року 

каталітичні перетворювачі, встановлені на комплексі, запобігли потраплянню в атмосферу бли-

зько 188 т токсичних речовин. 
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природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 
 

The mass development of blue-green algae in water bodies is extremely harmful and is pro-

ducing large quantities of hazardous to human and animal health potent toxins, lowering quality of the 

water aesthetic appearance in water bodies breach, the loss of mineral rights to the properties of water 

ecosystems. To overcoming rational ecological danger we offer a strategy avoidance of environmental 

danger of uncontrolled development of cyanobacteria and their impact on the environment. The es-

sence of the strategy is to collect of cyanobacteria followed by their the use in energy and agricultural 

technologies. 

Неконтрольований розвиток синьо-зелених водоростей у водосховищах, річках, озерах і 

ставках України та світу призводить до явища, яке отримало назву «цвітіння» води. Масовий 

розвиток синьо-зелених водоростей є надзвичайно шкідливим та полягає в продукуванні вели-

кої кількості небезпечних для здоров'я людей і тварин сильнодіючих токсинів, зниженні якості 

води, порушенні естетичного вигляду водойми, втрати корисних для людини властивостей во-

дної екосистеми. Ціанобактерії володіють різноманітними адаптивними механізмами, що ви-

значають успішний розвиток їх в тих чи інших умовах [1 – 3].  

Масовий розвиток ціанобактерій пов'язують з високим вмістом у воді мінерального і ор-

ганічного фосфору, низьким співвідношення вмісту у воді азоту до фосфору (N: P <25), низь-

кою чисельністю дафній, здатних споживати ціанобактерій, високою концентрацією мікроеле-

ментів та низькою прозорістю води. 

Для раціонального подолання екологічної небезпеки нами пропонується стратегія уник-

нення екологічної небезпеки від неконтрольованого розвитку ціанобактерій та їх негативного 

впливу на довкілля. Суттю стратегії є збір ціанобактерій із наступним їх використаннях у енер-

гетичних та сільськогосподарських технологіях, яка включає такі стадії: 

1. Збір ціанобактерій, обробка біомаси в полі гідродинамічної кавітації та транспорту-

вання її до біостанції; 

2. Концентрування біомаси; 

3. Екстрагування із біомаси ліпідів; 

4. Біорозклад біомаси із отриманням біогазу; 

5. Використання відпрацьованої біомаси як біодобрива. 

Комплексна стратегія утилізації синьо-зелених водоростей дозволяє не тільки зменшити 

екологічну небезпеку на водосховищах, річках та озерах, а й використати біомасу ціанобакте-

рій в якості енергоносіїв і біоорганічного добрива та забезпечує безвідходну схему утилізацію 

синьо – зелених водоростей. 

 

Список використаних джерел 

1. Горюнова С.В., Дьоміна Н.С. Водорості - продуценти токсичних речовин. М.: 

Наука. 1974 

2. Сиренко Л.А., Гавриленко М.Я. «Цветение» воды и евтрофирование. – К.: Наукова 

думка, 1978. – 232 с. 

3. Приймаченко А.Д. Фитопланктон и первичная продукція Днепра  и днепровских 

водохранилищ/А.Д.Приймаченко. – Киев: Наук.думка, 1981. – 278 с. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9sbnVg9rOAhXqCJoKHe2GDI4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lp.edu.ua%2F&usg=AFQjCNED17VgTRTbPjC3N7CQ2HGX1UZ_qA&sig2=qhMNF7ckMfpW6y17w2qBzQ&bvm=bv.129759880,d.bGs
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The approach for developing ecologically sustainable, environmentally friendly, resource and 

energy saving industrial process technology for the production of a wide class of phosphorus contain-

ing substances is discussed. It is proposed to apply Plate Heat Exchangers (PHEs) in Heat Exchanger 

Network (HEN) to optimally improve energy efficiency and to prevent pollution. It suggests the meth-

ods for PHE optimal design with mix grouping for operating with liquid or 2-phase mixture. The 

simulation of barometric mixing condenser recycled water cooling with PHE is provided. 

Для існуючих технологій виробництва фосфорної кислоти потрібна велика кількість 

енергії. Для підвищення енергозбереження та зменшення шкідливих викидів у навколишнє се-

редовище потрібне удосконалення існуючих технологій та розробка новітніх підходів. Данна 

робота розглядає один з елементів комплексного науково-дослідного підходу, спрямованого на 

розвиток екологічно стійких та чистих, ресурсо- та енергозберігаючих промислових технологі-

чних процесів для виробництва фосфоровмісних речовин широкого класу. 

Надано дані дослідження щодо можливості використання пластинчастих теплообмін-

них апаратів (ПТА) замість трубчастих , особливості їх проектування і встановлення на нові 

позиції у технологічному процесі, щоб оптимально підвищити ефективність використання ене-

ргії та запобігти забрудненню навколишнього середовища. Незважаючи на суворі умови екс-

плуатації при виробництві фосфорної кислоти, на даний час існує тенденція впровадження 

компактних теплообмінних апаратів в цих процесах, до яких і відносяться ПТА різних констру-

кцій. В роботі вжитий метод Пінч-аналізу для визначення оптимальної структури теплообмін-

ної мережі при виробництві фосфорної кислоти вологим методом, отримані робочі умови екс-

плуатації теплообмінних апаратів та запропоновані їх конструкції. При проектуванні ПТА для 

експлуатації в умовах агресивних середовищ при виробництві фосфорної кислоти, розглядаєть-

ся встановлення апаратів розбірного типу з можливістю сервісного обслуговування, теплооб-

мінні пластини із сплаву Хастеллой G30 та прокладки між пластин вироблені із синтетичного 

каучуку EPDMCT [1]. Аналіз даних показав, що використання змішаного угруповання пластин 

в апарату дозволяє отримати мінімальну площу теплообмінної поверхні ПТА. 

Моделювання барометричного конденсатору змішання з пластинчастим теплообмінни-

ком для охолоджуючої оборотної води показало можливість отримання мінімуму забруднення 

стічних вод шляхом закриття контуру охолоджнючої води конденсатора.  

На основі отриманої математичної моделі розроблено програмне забезпечення для роз-

рахунків ПТА, що працюють як з рідиною, так із дво-фазними потоками. 

 

Література 

1. Kapustenko P., Boldyryev S., Arsenyeva O., Khavin G. (2009). The use of plate heat 

exchangers to improve energy efficiency in phosphoric acid production. Journal of 

Cleaner Production, 17(10), 951-958. 
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The promising method of water treatment is the electrodialysis using ionite membranes. The use 

of gaskets made from insulating materials results in substantial increase the voltage decrease and in 

decrease of the working surface of the membrane during electrodialysis. Therefore, the use of ion ex-

change resins in the form of granules as intermembrane filling is of considerable interest. The obtained 

results made it possible to study the concentration dependence of the electrical conductivity of the res-

in in the test solutions. 

Одним із головних методів мембранних технологій є електродіаліз із іонітовими мембра-

нами. Цей комбінований метод поєднує  процеси електролізу та діалізу. Використання прокла-

док із електроізоляційних матеріалів приводить у електродіалізі до суттєвого збільшення па-

діння напруги і зменшення робочої поверхні мембран. Тому значний інтерес викликає викорис-

тання іонітів у формі гранул як міжмембранної засипки. Але для успішного застосування в еле-

ктродіалізі прокладок із електроізоляційних матеріалів необхідною умовою є попереднє дослі-

дження електропровідності матеріалів, які будуть застосовуватись для міжмембранної засипки. 

Електропровідність залежить від багатьох факторів, зокрема, від природи речовини, роз-

чинника та його концентрації, температури. За величиною електропровідності можна визначати 

вміст різних речовин та їх сполук у досліджуваних розчинах. Її визначають за допомогою кон-

дуктометрів різних конструкцій, вимірюючи електричний опір шару рідини, яка міститься між 

двома електродами, закріпленими в досліджуваному розчині. Електрометричний метод визна-

чення електропровідності дозволяє прискорити і збільшити точність її визначення в порівнянні 

з іншими методами. Визначення електропровідності зводиться до вимірювання опору, оскільки 

вона є величиною обернено пропорційною опорові.  

Електропровідність  розчинів електролітів використовується, як міра їх концентрації і 

тому теорія комутаційних режимів вимірювальних електродів  набуває тепер широкого практи-

чного застосування. На межі розділу фаз електрод – рідина виникає контактна напруга поляри-

зації, яка обумовлена стрибком потенціалів і має полярність, протилежну до полярності прик-

ладеної напруги. Молекули ніби утворюють подвійний шар, властивості якого, відрізняються 

від властивостей молекул, поляризованих на дальшій відстані від поверхні розділу фаз; тому 

критерій застосування в тому чи іншому експерименті повинен враховувати вплив стрибка по-

тенціалів на результати вимірювань. В абсолютно сухому стані іоніти володіють високим елек-

тричним опором. Коли іоніт набухає, з’являється здатність проводити електричний струм. Ця 

властивість використовується для електрохімічної регенерації іонітів. 

Найбільш поширені синтетичні органічні іоніти - іонообмінні смоли. Отримують їх полі-

меризацією або поліконденсацією органічних сполук, а також хімічними перетвореннями гото-

вих полімерів. Широко поширені іонообмінні смоли на основі сополімерів стиролу з дивиніл-

бензола, феноло-формальдегідних смол, поліамінів. У випадку застосування слабокислотних 

катіонітів в кислій формі перед мембранним очищенням води буде відбуватись часткове пом'я-

кшення води з повною її декарбонізацією і а умови зниження рН до 3÷4 це ніяк не впливатиме 

на роботу мембран. 

Нами досліджувалась система іонообмінна смола КУ 2 – розчин NaCl, на стадії експери-

ментальних досліджень знаходиться система іонообмінна смола КУ 2 – розчин NH4Cl. Отри-

мані експериментальні результати дозволять розробити алгоритм розрахунку фізико – хімічних 

параметрів процесу очищення шахтних вод методом електродіалізу із іонітовими мембранами 

із використанням іонітів к формі гранул як міжмембранної засипки. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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The work set the danger caused by the large number of highly accumulated filtrate at Lviv landfill solid 

waste (LSW). Also partially explored and further investigate the possibility of treating solid waste landfill filtrate 

by aeration using filamentous bacteria sludge suspension. The results obtained in the experiment give reason to 

talk about the feasibility of using this method for disposal of solid waste landfills filtrate. 

 

Загальний об’єм накопичених відходів за орієнтовними підрахунками становить близько 

8,4 млн тон. Велика пустотілість побутового сміття, наявність у його складі різних за розчинні-

стю компонентів та відсутність систем інженерного захисту сміттєвого тіла від надходження 

атмосферних опадів та ґрунтових вод із прилеглих пагорбів призводить до утворення фільтрату 

– специфічної стічної води, яка є одним із головних джерел забруднення поверхневих і підзем-

них вод.  

Значною екологiчною проблемою є утворення в фiльтратах звалищ сполук амонiю за ра-

хунок процесiв бiохiмiчної деградацiї бiлкових речовин та дезамiнування амiнокислот, що 

включенi до ряду основних показникiв при оцiнцi ступеня очищення стiчних вод.  

Утилізація фільтратів полігону ТПВ можлива шляхом змішування їх із господарсько-

побутовими стоками та наступним очищенням на міських каналізаційних очисних спорудах. 

Проте це не можливе без попереднього їхнього очищення зумовленого високою концентрацією 

амонійного азоту (289ГДКг.п. та 1156ГДКр.г.) в них. Попереднє очищення фільтратів було ціллю 

наших досліджень для яких була використана експериментальна лабораторна установка. Робота 

експериментальної установки полягала у наступному: за допомогою компресора, через реометр 

в колбу через аератори подавалось повітря, де аерувало суміш фільтрату та активного мулу.  

Результати зміни концентрації амонійного азоту отримані протягом 10-ти діб аерування 

суміші фільтрату та активного мулу представлені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зміна концентрації амонійного азоту протягом дослідження. 

 

Аналізуючи результати представлені на рис. 1 можна говорити про досить високу ефек-

тивність аерації, так як концентрація амонійного азоту зменшилась до 147,81 мг/л, що стано-

вить 74ГДК для води господарсько-побутового використання та 296ГДК для води рибогоспо-

дарського призначення. 

Проте, для отримання більш довготривалих результатів, що дадуть змогу зробити більш 

точні висновки, експерименти по цьому дослідженню продовжуються. 
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САКАЛОВА Г.В. (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ 

ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БЕНТОНІТОМ 

НУ «Львівська політехніка» 

 

The technological schemes of drain water purification from heavy metal ions contamination 

were developed; as well as the following sedimentation and regeneration of sorbents. It was proven the 

economic and ecological efficiency of offered technologies. 

Перспективність та ефективність застосування бентонітових  глин для очищення стіч-

них вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, а саме: вони виграють у дос-

тупності, собівартості, в можливості регенерації та багаторазового використання. 

Розроблено  технологічну схему очищення стоків іонів хрому (ІІІ), нікелю (ІІ), цинку 

(ІІ) та купруму (ІІ)  на природних дисперсних сорбентах з  подальшим  осадженням  і регенера-

цією  відпрацьованого сорбенту.  Доведено економічну та екологічну ефективність запропоно-

ваних технологій. 

У випадку концентрації іонів важких металів у воді до 0,3÷0,5 г/л, адсорбційне очищен-

ня проводять без додаткового реагентного осадження. Згідно запропонованої технологічної 

схем. в реактор з мішалкою  попередньо  завантажено бентоніт у кількості 5г/дм
3
 забрудненої 

води. По закінченню перемішування (6−8 год) в апарат дозують 2%- вий розчин поліакриламіду 

в кількості 0,2% від маси бентоніту для прискорення осадження  відпрацьованого бентоніту.  

Після повного  осадження (до 1 год) продуктів  обміну суспензію розділяють. Очищену воду 

можна повторно використовувати у виробничому циклі.  

Вологий відпрацьований  сорбент подається у сушарку барабанного типу, де зневодню-

ється і розмелюється до фракції менше 0,5 мм, після чого направляється в ємність для зберіган-

ня. Температуру сушіння можна прийняти рівною 120
0
С. Бентоніт, насичений катіонами важ-

ких металів можна використовувати  як каталізатор. 

При випробуванні  такої технології на реально діючому підприємстві, визначенні осно-

вні її переваги: 

- вилучається із промислової води цінні компоненти – іонів важких металів. 

- можливість використання дешевого адсорбційного матеріалу  – природного  бентоніту 

− з подальшою  його реалізацією в народному господарстві; 

- здійснення процесу оборотного водопостачання, що сприяє економії ресурсів підпри-

ємства та покращання екологічного стану  регіону. 
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Н.Ю. ГОЛЕЦЬ, Ю.О. МАЛИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРИРОДНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОБЛАШ-

ТУВАННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАН ПОЛІГОНУ ТПВ 

Львівський національний університет «Львівська політехніка» 
 

Protection of soil and groundwater from  pollution by drainage water that allocated to from the 

body of the waste is carried out by placing anti filtering  screen. The basis of this screen asked to 

perform with a natural sorbent. For experiments were chosen two of the most popular in Ukraine 

mineral clay  bentonite and palygorskite. The results of experimental is reasonable choice 

palygorskite  as the basis for a screen. 

На  звалищах побутових відходів населеного пункту щорічно накопичується сотні тисяч 

тонн сміття. В процесі розкладання вони отруюють повітря, ґрунт, підземні води і становлять 

серйозну небезпеку для довкілля та людини. Більшість функціонуючих на сьогоднішній день 

місць збору ТПВ створювались на початку минулого століття, коли нормами проектування не 

передбачалось облаштування вказаних вище систем.  

Захист від забруднення ґрунтів та ґрунтових вод фільтратом здійснюється шляхом влашту-

вання спеціального протифільтраційного екрана по всьому днищі та бортах полігону, системи пере-

хоплення, відведення та очищення фільтрату, а також системи спостережних свердловин для конт-

ролю якості ґрунтових вод. Дно та борти котловану повинні мати протифільтраційні екрани з приро-

дних матеріалів. Протифільтраційним екраном полігонів ТПВ вважається шар мінерального 

матеріалу, що має відповідно до європейських стандартів коефіцієнт фільтрації води не більше 

10
-9

 м/с. 

В Україні є низка родовищ з багатомільйонними запасами різних ефективних природних 

глинистих сорбентів. Серед цих мінералів слід виділити бентоніт та палигорськіт. Природні 

сорбенти – це мінерали, які здатні поглинати різні хімічні елементи та речовини (радіонукліди, 

важкі метали, отруйні речовини тощо) та дозволяють очищувати різні середовища (атмосферне 

повітря, відпрацьовані гази, водоймища, стічні води) від токсичних речовин, в тому числі від 

важких металів, радіонуклідів тощо. Природні сорбенти майже на порядок дешевші від штуч-

них, хоча вони і не поступаються їм за ефективністю. Саме ці мінерали й використовувалися в 

наших дослідженнях.  

Для досліджень готували фільтрувальний глинистий матеріал (бентоніт, палигорськіт) 

шляхом намочування сухого сорбенту.  

Як показали досліди з вивчення ступеня набубнявіння мінеральних глин, палигорськіт в 

своєму об’ємі збільшується в 4,33 рази, а бентоніт в 2,67 рази. Приблизно через 2 доби бубня-

віння припиняється і шар глини поступово ущільнюється (зменшується в об’ємі). Через 3 доби 

шар бентоніту знижується до рівня 267 % від первинного і залишається постійним, а палигор-

ськіт досягає максимуму 433 % від первинного і через 81 добу висота шару залишається пос-

тійною на рівні 327 % від первинного (сухого). 

Аналіз результатів проведених експериментів з вивчення фільтрувальних властивостей 

глин за однакових умов (висота шару глини – 20 см і температура процесу – 40 °С) показав, що 

в нестабілізованому шарі палигорськіту К = 15,1*10
-8

м/с, а в стабілізованому К = 4,08*10
-8

 м/с, 

що в 3,7 разів менше. Аналогічно в нестабілізованому шарі бентоніту  –  К = 7*10
-8

 м/с; а в ста-

білізованому  –  К = 4.33*10
-8 

м/с, що тільки в 1.61 разів менший ніж в нестабілізованому шарі.  

Отже, стабілізація глинистого шару сприяє покращенню протифільтраційних властивос-

тей мінеральних глин (зменшенню коефіцієнта фільтрації), що підтверджується результатами 

експериментів. Це пояснюється самою природою мінеральних глин, які використовують, а та-

кож їх дисперсністю. Порівнюючи фільтрувальні властивості стабілізованого шару досліджу-

ваних мінеральних глин можна зробити висновок про те, що коефіцієнт фільтрації бентонітової 

глини є дещо вищий (К = 4.33*10
-8

 м/с) ніж для палигорськіту (К = 4.08*10
-8

 м/с). З цього ви-

пливає, що враховуючи протифільтраційну здатність досліджуваних глин, доцільніше влашто-

вувати протифільтраційний екран з палигорськіту, так як його коефіцієнт фільтрації є меншим, 

що відповідає вимогам стандарту. 
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ОДНОЧАСНЕ ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ АМОНІЮ ТА ФОСФОРУ З МІСЬКИХ 

СТОКІВ У ВИГЛЯДІ СТРУВІТУ 

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського  
 

The benefits of processes of water purification from pollution of  NH4
+
ions were investigated 

in this research.One   common   product   from  spontaneous    precipitation    of    phosphate - and    

nitrogen - rich    wastewaters    is    struvite (MgNH4PO4·6H2O),  which  is  also  an  important  bio-

mineral.Recovery  of  phosphates  and  nitrogen  from  wastewaters  is  not  only  necessary  for  the  

sake  of  environmental protection but also can be us ed as new fertilizers with significant economic 

merits,  making   the   wastewater   treatment   industry   more   sustainable.    

У стоках промислових підприємств міститься до 1 мг/дм
3
 амонію, у побутових стоках - 

2-7 мг/дм
3
. Розробка нових високоефективних технологічних схем очистки води на існуючих 

очисних спорудах, а також удосконалення існуючих схем очистки стоків є одним із способів 

вирішення проблеми скиду недостатньо очищених стічних вод у водні об’єкти. Застосування 

технології нітри-денітрифікації в поєднанні з дефосфатизацією вимагає вдосконалення реаген-

тної очистки стоків за допомогою детального вивчення процесу утворення слабкорозчинногоо-

ртофосфату магнію-амонію MgNH4PO4·6H2O, що є цінним добривом [1].Утворення важкороз-

чинного струвіту (ортофосфату магнію - амонію)дозволяє одночасно вилучати амонійний азот 

та фосфати. Однак, здійснення цієї реакції можливе лише при близьких до стехіометричних 

концентраціях іонів [NH4
+
], [PO4

3-
] і [Mg

2+
]. Максимальна ефективність видалення амонійного 

азоту при pH 9,0; при зниженні величини  pHдо 8,0 ефективність видалення амонійного азоту 

знижується на 1-4% [2].  

Оскільки як осаджувальний агент використовувався гідрофосфат натрію, тому при ана-

лізі результатів досліджень зверталася увага не тільки на максимальну ступінь вилучення NH4
+
-

N, а й ступінь вилучення PO4
3-

.Аналізуючи результати лабораторних досліджень було встанов-

лено, що максимальна ефективність видалення амонійного азоту досягається при pH близько 9 

(рН 8,4)та при співвідношенні Mg
2+

: NH4
+
: PO4

3- 
= 1,5:1:1,5. Зміна співвідношення Mg

2+
:NH4-

+
:PO4

3-
 при pH 9 призводить до зменшення ефективності видалення NH4

+
-N. Подальше зростан-

ня pH призводить до різкого зменшення ефективності видалення NH4
+
-N.   

 

 
 

Рис. 1. Оптимальніумовиодночасноговилученняіонівамонійного азоту та фосфат-іонів у розчині 
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ІНОВАЦІЙНА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛО-

ГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ВУГЛЕЦЕВОВМІСНИХ ВІДХОДІВ 

Національний університет цивільного захисту України 

 
Based on the universal classical approach developed mathematical model of generator gas co-

oling with dispersed liquid and obtained interrelations for describing the features of three-dimensional 

flow during gas generator cooling with the irrigation system at gas extraction. This mathematical mo-

del allows to determine the most effective mode of water supply for the task to reduce the dioxins le-

vel. Methanation and further separation of multicomponent gas mixtures obtained in the developed 

energotechnological plant allows not only to ensure maintaining of the waste gasification process, but 

getting an energy carrier suitable for selling and storing. 

 

Щорічно в Україні утворюється загалом 380...400 тис. тонн відходів, серед яких 100... 

…120 тис. тонн небезпечні, що потребують негайної утилізації, основна частина яких є вугле-

цевовмісними і тому – джерелом супертоксичних полютантів (діоксини, фурани тощо). Тому 

найбільш важливим і актуальним, з наукової точки зору, є розробка системи управління еколо-

гічною безпекою при утилізації твердих відходів зі вуглецевовмісних сполук з метою зменшен-

ня їхнього впливу на навколишнє природне середовище. 

Метою роботи є розроблення компонентів системи управління екологічною безпекою 

при поводженні з твердими вуглецевовмісними відходами, а також екологічно безпечної техно-

логії їх утилізації на основі енерготехнологічної установки для поділу багатокомпонентних га-

зових сумішей. При цьому використано основні співвідношення термодинаміки, теплопередачі, 

тепломасообміну і гідрогазодинаміки, зокрема рівняння стану Пенга–Робінсона для опису кое-

фіцієнтів теплофізичних властивостей робочих тіл. Загальні рівняння теплопровідності вико-

ристовувалися для визначення теплового потоку при розрахунку елементів конструкції техно-

логічної установки. 

Екологічно чиста технологія утилізації твердих вуглецевовмісних відходів, яка виклю-

чає утворення високотоксичних сполук та забезпечує повне вилучення вуглецю з суміші твер-

дих речовин відходів, досягається поетапним високотемпературним їх обробленням за допомо-

гою нової послідовності технологічних операцій. Особливістю такої технології є те, що перед 

газифікацією у плазмовому газогенераторі подрібнені тверді відходи піддають термохімічній 

газифікації з використанням палива й парів води, після чого їх додатково газифікують в плаз-

мовому газогенераторі, де будь-які небезпечні речовини і матеріали розкладаються при темпе-

ратурі понад 1200 °C. Продуктами такого процесу є висококалорійний горючий газ і нейтраль-

ний твердий залишок у вигляді осклованого шлаку, вага якого значно менша, ніж при інших 

способах утилізації. При цьому ступінь перероблення відходів становить понад 99,5 %. Техно-

логія включає процеси термохімічної газифікації, плазмової обробки газів й твердого залишку, 

різкого охолодження газів, їх попереднього очищення, метанування, остаточного очищення і 

низькотемпературного поділу отриманих багатокомпонентних газових сумішей для виділення 

енергоносіїв. 

Технологічний комплекс, який реалізує цю технологію, дозволяє утилізувати тверді вуг-

лецевовмісні відходи з одночасним виробленням теплової та електричної енергії, та отримувати 

газоподібні або зріджені енергоносії, які можуть бути піддані зберіганню і транспортуванню. 

При цьому установка може працювати автономно, безперервно або в періодичному режимі, і 

без обмежень у мінімальній кількості оброблюваної сировини. Продукти утилізації відходів за 

такою схемою містять метан і є енергоносієм. Дана технологія дозволяє не тільки запобігти ут-

воренню високотоксичних сполук (діоксинів і фуранів) при обробці відходів в реакторі, але й їх 

повторному формуванню на виході з реактора під час охолодження газу. На стадії оброблення 

відходів це досягається за рахунок високої температури плазмового струменя, а на виході з ре-

актора – різким охолодженням отриманих газів. Для цього в блоці охолодження передбачено 

випарний теплообмінник з відцентровими форсунками, що забезпечує впорскування дисперго-

ваної рідини в потік гарячого повітря, який виходить з плазмового реактора.  
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ВАМБОЛЬ С.О., МІЩЕНКО І.В., КОНДРАТЕНКО О.М., БУРМЕНКО О.А. 

(УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ БЕТА-

РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ОПИСАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ АЕ-

РОЗОЛЮ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛІВ  

Національний університет цивільного захисту України 
 

The study describes the background and justification for use of beta distribution mathematical 

apparatus to describe the empirical law of distribution of main characteristics of the dispersed phase of 

exhaust gases aerosol of diesel piston internal combustion engines of power plants. This is following 

characteristics: mass, counting number and surface adsorbent area of particulate matter in its ensemble 

for the values of equivalent projection diameter within a single of exhaust gas sample. 

 

Система управління екологічною безпекою процесу експлуатації енергетичних устано-

вок з поршневими двигунами внутрішнього згоряння (ПДВЗ) містить окремі етапи, реалізація 

яких передбачає кількісну і якісну ідентифікацію джерел й факторів екологічної небезпеки, тео-

ретичне й експериментальне дослідження їх особливостей, розробку чи вибір способів і засобів 

приведення їх до нормативно встановлених рівнів а також моніторинг роботи самої системи уп-

равління. До елементів кількісної ідентифікації джерел екологічної небезпеки таких об’єктів 

можна віднести основні характеристики дисперсної фази аерозолю їх відпрацьованих газів, що 

потребують описання математичною мовою. Аналіз результатів такого описання може дати ре-

зультат у вигляді елементів якісної ідентифікації згаданих джерел екологічної небезпеки. 

У випадку оснащення енергетичної установки ПДВЗ, що працює за циклом Дизеля, у 

процесі їх нормального функціонування основними факторами екологічної небезпеки є викиди 

оксидів азоту і твердих частинок (ТЧ) з потоком їх відпрацьованих газів. ТЧ – це дисперсна фа-

за аерозолю відпрацьованих газів, що складається з частинок адсорбенту – сажових ядер та ад-

сорбату – незгорілих вуглеводнів моторного палива й оливи, коагульованих між собою. При 

цьому основні характеристики ТЧ у їх ансамблі – маса, рахункова кількість, площа адсорбую-

чої поверхні, гідравлічний радіус – змінюються у широких межах як у окремо взятій пробі, так і 

вздовж випускного тракту дизеля, а також залежать від параметрів режиму роботи дизеля.  

Так, типовий (отриманий усередненням результатів експериментальних і теоретичних 

досліджень для різних типів дизелів, що працюють у різних умовах) розподілу зважених зна-

чень таких випадкових величин, як маси, рахункової кількості та площі адсорбуючої поверхні в 

у ансамблі ТЧ за значеннями їх еквівалентного проекційного діаметра у межах окремої проби 

ВГ – криві розподілу – є тримодальними і мають характер, принципово відмінний від закону 

нормального розподілу. Математичні очікування і значення однойменних мод для різних харак-

теристик ТЧ не співпадають. Характеристики кривих розподілу, до яких входять центральні 

моменти 2…4-го порядку – дисперсія, асиметрія, ексцес – для мод одних і тих же характерис-

тик ТЧ також не співпадають. 

У зв’язку з вищенаведеним виникає певний інтерес наукового характеру в отриманні 

математичного опису таких законів розподілу для ТЧ. Результати такого опису – закон розподі-

лу та його числові характеристики – мають також практичне значення і можуть бути викорис-

тані у розрахункових дослідженнях законів руху аерозолю відпрацьованих газів у випускному 

тракті дизеля та у агрегатах системи зниження токсичності відпрацьованих газів при формуван-

ні початкових і граничних умов. 

В цілому у дослідженні обґрунтовано доцільність і раціональність застосування матема-

тичного апарату бета-розподілу для описання основних характеристик дисперсної фази аерозо-

лю відпрацьованих газів енергетичних установок з дизельними ПДВЗ як неодмінної складової 

структури відповідної системи управління для забезпечення екологічної безпеки процесу екс-

плуатації таких об’єктів. 
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В.П.ДУЛЕБА, Н.Я.ЦЮРА., О.В. ЦИМБАЛІСТИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАКРИЛАМІДУ ЯК  

ФЛОКУЛЯНТУ У ВУГЛЕЗБАГАЧЕННІ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
The article describes the application of modified polyacrylamide obtained from industrial 

domestic production of polyacrylamide flocculant for as used in coal cleaning and protecting the 

environment. 

Зважаючи на світову економічну кризу, гостро стоїть питання забезпечення України ві-

дносно дешевими енергоресурсами. Значні запаси вугілля які знаходяться в Україні потребу-

ють вдосконалення технології збагачення для підвищення його якості та відповідно і теплотво-

рної здатності. 

Якість вугілля одержаного флотаційним методом суттєво залежить від типу флокулян-

тів, які застосовуються в технологічному процесі збагачення. Вибір типу флокулянту для оса-

дження твердої фази суспензії пустої породи, значно може покращити якість одержаного про-

дукту та знизити його собівартість. 

В якості флокулянту найбільш широко застосовується в Україні поліакриламід та спів-

полімери на його основі, які є малотоксичними високоефективними та відносно дешевими реа-

гентами. Використання  модифікованого поліакриламіду з частковим його «зшиванням» одер-

жаного в лабораторних умовах, як показали проведені дослідження  для осадження твердої фа-

зи відходів процесу вуглезбагачення дозволяє збільшити швидкість осадження твердих части-

нок,покращити якість оборотних вод та покращити умови розділення мінеральних зерен. 

Аналіз залежності швидкості осадження твердих частинок в суспензії від кількості ад-

сорбованого флокулянту показує, що кожній концентрації твердої фази відповідає оптимальна 

кількість адсорбованого реагенту. При подальшому збільшенні кількості адсорбованого реаген-

ту швидкість осадження твердих частинок зростає незначно. Аналіз ізотерм адсорбції при різ-

ній концентрації зважених частинок показує, що при збільшенні кількості зважених частинок 

спостерігається зменшення величини граничної адсорбції в умовах флокуляції суспензії. Це 

пояснюється зменшенням відстані між частинками при якій менша кількість адсорбованих ма-

кромолекул до того моменту поки решту макромолекул адсорбуються на вільних ділянках по-

верхні частинок. В подальшому адсорбція проходить тільки на зовнішній стороні утвореної 

флокули, а вільні поверхні частинок всередині флокули недоступні для адсорбції макромолекул 

з розчину Дослідження витрати модифікованого поліакриламіду на швидкість осадження твер-

дих частинок при різних концентраціях твердої фази суспензії показало зростання швидкості 

осадження приблизно вдвічі. 

Крім використання модифікованого поліакриламіду в технології вуглезбагачення моди-

фікований поліакриламід добре зарекомендував себе для підвищення ефективності роботи гід-

равлічних систем і машин за рахунок зниження в них гідравлічного опору тертя. 

В питанні вирішення проблем екології і техногенно-екологічної безпеки модифікований 

поліакриламід зарекомендував себе для покращення екологічної ситуації на великих тваринни-

цьких комплексах для флокуляційного очищення природних і стічних вод. Локалізація джерел 

забруднення грунту нафтою, нафтопродуктами та сильно забрудненими стічними водами шля-

хом створення в грунті ізолюючих шарів. Зменшення забруднення атмосфери пилом при видо-

бутку корисних копалин, ліквідація аварій на АЕС і т.д. 
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O. FURMAN, D. G. STRAWN, G.H. HEINZ AND B. WILLIAMS  

(MINNESOTA, USA) 

RISK ASSESSMENT TEST FOR LEAD BIOACCESSIBILITY  

IN MINE-IMPACTED SOILS  

University of Minnesota 
 

Mine tailings from mining and smelting activities pose health risks to humans and wildlife in the 

Coeur d’Alene River Basin, Idaho, U.S.A. Several studies have demonstrated that the elevated sedi-

ment metal concentrations have caused lead (Pb) poisoning of waterfowl (tundra swans, Canada geese, 

and 14 other species) in mine-impacted soils. Contaminants can be released from ingested soil and 

absorbed in the bloodstream. Lead adversely affects gastronintestinal epithelium, kidneys, red blood 

cells, bone marrow, and nervous and reproductive systems. Usually, expensive and time-consuming 

animal feeding studies are performed to evaluate metal toxicity in mine-impacted soils. In this study, a 

cost effective physiologically based extraction test (W-PBET) has been developed to measure Pb bio-

accessibility. The W-PBET bioaccessibility was calculated as the ratio of metal concentration in the 

extracted waterfowl stomach and intestinal phases to total Pb concentration in soil. The results of W-

PBET model were also correlated to Pb tissue concentrations in blood, kidney, and liver from a bird-

feeding study.  Furthermore, this test was applied to examine Pb bioaccessibility in mine-impacted 

soils amended with phosphates for remediation purposes. Phosphates amendments were applied in the 

field and laboratory experiments to form sparingly soluble Pb phosphates in soils and decrease Pb bio-

availability.  

The results of the W-PBET study have shown low extractability of Pb (near the detection limit) 

in the intestine phase possibly due to precipitation of Pb carbonate minerals under simulated condi-

tions. Therefore, the study has focused on developing W-PBET model to measure Pb bioaccessibility 

in the stomach (gizzard) phase. The stomach solution consisted of 1 M NaCl, 10 g/L pepsin, and was 

mixed with soil at 42 °C. The filtrate has been analyzed for Pb using inductively coupled plasma 

atomic emission spectroscopy. Analytical reproducibility of W-PBET Pb extractability on the soil ma-

terial in the stomach phase was high (relative standard deviation of six replicates was 4.3%). In addi-

tion, a sensitivity analysis was performed to study the effects of pH, soil/solution ratio and extraction 

time on Pb extractability in the simulated gastric phase. The results of this study have shown that pH is 

one of the governing factors of Pb extractability. Lead concentration in the gizzard extraction doubled 

as pH decreased from 3 to 2. Extraction time (25-150 min) did not have a significant effect on Pb ex-

tractability in simulated gizzard phase. An increase in soil/solution ratio caused a decrease in Pb bio-

accessibility. Results of W-PBET model were correlated with a mallard feeding study using a pH of 

2.6, incubation time of 1 hr and a 1/8.3 solid/solution ratio based on the amount of soil ingested in the 

mallard feeding study. Spearman correlation coefficients (R=0.78-0.94, p<0.05) have shown positive 

relations between the W-PBET gizzard Pb concentrations and tissue Pb concentrations from a mallard 

duck [Anas platyrhynchos (L.)] feeding study. Furthermore, both W-PBET and mallard-feeding stud-

ies have demonstrated that phosphate amendments to the soils significantly decreased Pb bioaccesibil-

ity and bioavailability. Several studies have proposed the formation of Pb phosphates (pyromorphites) 

in phosphate-amended soils. Soils collected from different locations in the Lower Coeur d’Alene Ba-

sin had different W-PBET Pb values suggesting that Pb speciation is different at different sites and 

have a significant effect on Pb extractability and bioavailability. 

The results of this study indicate that the logarithmic transformation of W-PBET Pb gizzard 

concentrations can be applied to evaluate relative changes in Pb bioaccessibility in mine-impacted 

soils for remediation and management purposes. The effects of soil and food physicochemical proper-

ties on Pb bioaccessibility should be tested further to refine the model. In addition, validation of the 

model on a broader range of soils is needed. 
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M. GONTA, V. MATVEEVICI,  L. MOCANU,  V. IAMBARȚEV  

(CHISINAU, MOLDOVA)
 

REMOVING THE MIXTURE OF DYES AND DISPERSANTS BY APPLYING  THE 

METHODS  OF COAGULATION-ELECTROFLOATATION AND ADSORBTION 

State University of Moldova 
 

    Natural surface water resources, worldwide, are affected and the degree of pollution is increasing. 

One of the most important causes represent the poor quality effluent after diversion, which was not 

treated enough, according to sanitary norms. Therefore, the problem of waste treatment plants must 

continue to be one of the key priorities in environmental management.[1] 

Wastewater resulting from the textile finishing are a complex and diverse composition, due to the 

diversity of raw materials and technological processes used [2-3]. 

Dispersants are present in textiles wastewater, by applying them in dyeing. Their removal, together 

with dyes is accomplished by applying methods such as  electroflotation-coagulation (electroflotation 

in the presence of aluminum ions or iron), representing an interest both as theoretical as well as 

practical. 

Therefore, in this work it was studied the removal of organic compounds in model solutions, which 

contain dyes (Direct Red 81 - RD), (Ractive Orange -PA) and dispersants, in the absence and presence 

of ethylene glycol. Treatment systems model was achieved by combining methods electroflotation-

coagulation followed by catalytic oxidation or photocatalytic with hydrogen peroxide, and adsorption 

on activated carbons. Experimental parameters have been optimized by varying  the concentration of 

dyes direct and active, of dispersants and aluminium ions during electroflotation and catalytic 

oxidation . As catalysts were used iron ion (II), UV-rays and other combined photo-catalytic methods. 

    The process of removing organic components concentration have been studied (by varying the 

COD-Cr) in model solutions, with different compositions. Therefore in the first treatment system have 

been used: dye PA and propylene oxide(PO) and in second system dye RD and sodium lignin 

sulfonate (LSNa).  

In the result of experimental studies, it was found that by increasing the initial concentration of the 

dye in the system, the effect of the removal of the mixture of dye and dispersants increases, and by 

increasing the concentration of dispersant, the effect of removal is decreased. Moreover, the degree of 

removal depends on the nature of the dispersant. It has been established that the effect of removing RD 

dye combined with LSNa is greater than the effect of removing PA dye combined with dispersant OP. 

     As a result, by using the second treatment system, the removal of dyes and dispersants is 

accomplished after electroflotation-coagulation alone. However, when solutions contain PA and OP it 

is necessary to combine the method of electroflotation-coagulation and adsorption on activated 

carbons. Moreover, the presence of ethylene glycol in the solutions containing RD dye, shall be treated 

by using both method electroflotation-coagulation and adsorption, but those containing PA dye, shall 

be treated by the combination of methods electroflotation-coagulation, catalytic oxidation and 

adsorption on activated carbons. 
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ХРИСТО КРАЧУНОВ (БОЛГАРИЯ, ВАРНА) 

ЗОЛОТЫЕ ЧИСЛА И СЕЧЕНИЯ В СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРО-

ИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ  

Технический университет Варны 

 
One of the most important characteristics of production systems - their structure was shown. In-

vestigates The meaning and features of the golden section in different areas of life was investigated. 

Definition and characteristics of gold properties was presented. A possible application of gold proper-

ties and cross sections for the formation of the space-time structure of production systems and for the 

management of sustainable development was shown. 

Важной характеристикой производственной системы являются компоненты ее внутрен-

ней организации: пространственно - временные, информационные и энергетические связи и 

отношения. В целом структура может быть охарактеризована как совокупность развивающихся 

взаимосвязей и отношений между подразделениями производственной системы. Структура яв-

ляется способом группировки деятельностей или работ и проведения линии подчинения. Она 

может быть определена как внутренняя структура компании. Производственная система имеет 

определенные пределы социальной целостности, которая характеризуется общими целями 

строительства трудовой деятельности, ресурсов, устойчивым развитием и т.д. Мы предлагаем 

использовать золотые сечения и золотые числа для формирования структуры производствен-

ных систем в условиях устойчивого развития.  

Множество золотых сечений образуют корни уравнения x
n+1

 - x
n
 – 1 = 0. Номер золотого 

сечения (g) определяется значением показателя "n" и является положительным целым числом: n 

= 1, g1 = 1,618; n = 2, g2 = 1,46557; n = 3, g3 = 1,38 и т.п. Убывающий ряд золотых сечений начи-

нается с 1,618 и бесконечно стремится к 1. Числа Fn, образующие последовательности 1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, … называются «числами Фибоначи», а сама последовательность 

— рядом Фибоначи. Каждое следующее число ряда является суммой двух предыдущих чисел. 

Одно из важнейших свойств чисел Фибоначи - существование коэффициентов Фибоначи, т.е. 

постоянных отношений между членами ряда. Отношение члена ряда к следующему fi/fi+1 

стремится к 0,61803, а отношение члена ряда к предыдущему fi/fi-1 - к 1.61803 (первое „золотое 

сечение»). 

Золотыми цифрами принято считать цифры 6 и 7. Золотая цифра 7, связанна с первым зо-

лотым сечением соотношением 1 : cos(2 : 7) = 1 : 0,618 = 1,618. С психофизиологической точ-

ки зрения число 7 определяет и силу/мощность человеческого внимания о отражает характери-

стики личности. Психологические эксперименты установили, что человек не может одновре-

менно контролировать более чем семь объектов. Следовательно 7 отражает способность чело-

веческого внимания. В динамической системе с менее 7 объектами наблюдатель назовет точное 

количество объектов, но когда их число превышает 7, наблюдатель фиксирует, что объектов 

много. Этот результат дает ответ на вопрос, почему у многих древних народов число 7 симво-

лизирует понятие «множество» или «безграничность». 

Таким образом информационные связи и отношения в сложных организационных и про-

изводственных системах можно измерить через их энтропию как меру порядка и хаоса, консер-

ватизма и творчества, детерминированности и случайности. При проектировании, строитель-

стве и управлении сложными организационными и производственными системами желательно 

применять золотые цифры и сечение при выборе и расчете функциональных и структурных па-

раметров их элементов и связей между подсистемами в иерархических уровнях проектирования 

и управления. Вещественные (материальные) параметры компонентов и подсистем надо опре-

делять и выбирать в соотношении 1,618, тогда их рост приводит к благотворному воздействию. 

Устойчиво развивающиеся во времени организационные и производственные системы при их 

модернизации и реструктуризации должны поддерживать энтропию их подсистем и системы в 

целом со значением 0,618 т.е. соотношение между порядком и хаосом, консерватизмом и твор-

чеством, детерминизмом и случайностью должно быть приблизительно  0,618 ≈ 0,62. 
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Increase in energy prices and growing awareness of global warming problem change the percep-

tion of sewage from being a waste to being a resource, which can be used for renewable energy pro-

duction. Maximum use of wastewater organic content for biogas production leads to formation of 

wastewater with low C:N ratio, which cannot be treated with nitrification/denitrification process with-

out external carbon dosage. Therefore, there is a high interest in application of autotrophic nitrogen 

removal systems, which are based on partial nitritation and anammox processes. Several studies, pre-

sented on the topic, report that anammox bacteria can be sustained in reactor treating low ammonium 

content wastewater and the biggest challenge still to be solved is how to suppress nitrite oxidizing bac-

teria (NOB) growth and avoid aerobic oxidation of nitrite to nitrate. 

In this study, the mainstream wastewater treatment system, based on combination of upflow an-

aerobic sludge blanket (UASB) reactor for organic matter removal and moving bed biofilm reactor 

(MBBR) for deammonification process, was tested. The operation of the MBBR with and without sus-

pended biomass recirculation was compared. 

The MBBR was fed with municipal wastewater, pretreated in a UASB reactor during 16 months. 

During that period different aeration strategies were tested. It was found that continuous aeration and 

intermittent aeration with 45 min of aerated and 15 min of non-aerated phase, which are successfully 

applied in systems for anaerobic digestion reject water treatment, could not suppress NOB growth 

leading to nitrogen removal efficiencies below 30%. However, when intermittent aeration with shorter 

aerobic phase duration was tested, improvement in NOB suppression was reached. The average effi-

ciency of 40% was reached when the aeration pattern was changed to 15 min aeration phase followed 

by 15 min without aeration. 

The impact of intermittent aeration on NOB suppression was studied in batch tests and different 

mechanism of suppression, proposed in the literature, were investigated. The investigation showed that 

the only possible mechanism of NOB suppression is based on low substrate concentration in the be-

ginning of aerated phase. Since nitrite, which is produced in aerated phase, is consumed completely by 

anammox bacteria in anoxic phase with a start of aeration ammonium oxidizing bacteria (AOB) have 

both ammonium and oxygen available, while NOB lack nitrite and, therefore, have lower activity. 

Activity of AOB and NOB was determined by oxygen uptake rate tests regularly and it was ob-

served that the ratio of AOB:NOB activity was always lower for biofilm than for suspended biomass, 

which originated from biofilm detachment. It was, therefore, concluded that NOB detachment from 

biofilm is lower, probably because of its growth somewhat deeper in the biofilm. In order to increase 

the AOB activity (relative to total aerobic activity), suspended biomass was separated from the out-

flow by using sedimentation tank and recirculated back to the reactor. Therefore the operation of the 

MBBR was changed to integrated fixed film activated sludge (IFAS) mode. 

By changing the reactor operation to the mode with suspended sludge recirculation it was possi-

ble to increase the nitrogen removal efficiency from 38% to 70% with simultaneous increase of nitro-

gen removal rate from 20 to 52 g N/(m
3
·d). The effluent COD concentration after the whole system 

was 40 mg/L. Application of UASB reactor for anaerobic removal of organic matter combined with 

IFAS deammonification reactor for nitrogen removal allows maximize the biogas production from 

wastewater, decrease the aeration requirement, and remove substantial part of nitrogen without exter-

nal carbon source. However, the effluent quality is still lower than the levels, required in European 

Union. Therefore a step of polishing nitrification/denitrification is required to further decrease the ni-

trogen content. 
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A study was conducted to capture vapors metallic mercury from the air by chemisorption. It 

was investigated disposal of mercury using modified sulfur bentonite clays as adsorbents. The sorption 

capacity of clay with respect to metallic mercury was found. 

Промислові адсорбенти, за винятком активованого вугілля, дуже рідко засто -

совуються для демеркуризації відхожих газів. В присутності кисню та водяної пари немоди-

фіковане вугілля забезпечує залишкову концентрацію ртуті в газах 0,0075 мг/м
3
. Модифі-

кування активованого вугілля проводять шляхом обробки сульфатуючими, галогенуючими 

або сульфідуючими реагентами: сірчаною кислотою, хлоридами заліза та ртуті, сіркою, сульфі-

дами металів. Очистку відхожих газів здійснюють фільтруванням через шари гранульованого 

сорбенту. Пара ртуті зв'язується в результаті хімічної взаємодії з хлоридом натрію і утриму-

ється адсорбентом. Після насичення ртуттю поглинач рекуперують пірометалургічним методом. 

Крім активованого вугілля, як носії для хемосорбції застосовують силікагелі, цеоліти, глинозем 

та інші матеріали з високо зернистою поверхнею (пемза, оксид магнію, кремнезем], а також воло-

книсті матеріали. Для очистки значних об'ємів ртутьвмісних газових викидів застосовують розд-

ріблену марганцеву руду - піролюзит. Метод дозволяє досягти залишкової концентрації ртуті 

0,02 мг/м
3
 при ступені демеркуризації 80%.  

Нами проведені експерименти по визначенню сорбційної здатності глинистих модифі-

кованих сорбентів щодо  можливості адсорбції парів ртуті. Попередньо одержані якісні результати 

свідчать про те, що не модифіковані сірководнем  глини мають незначну сорбційну здатність щодо 

ртуті. В наступних дослідах використовували модифіковану сірководнем глинисті сорбенти на прожа-

рених і не прожарених зразках. 

Досліди проводили на лабораторній установці при температурі 20-25°С і атмосферному 

тиску. Потік повітря насичували парами ртуті до вмісту від 10 мг/м
3
 до 30 мг/м

3
. Сорбцію про-

водили в скляній колонці діаметром 4,0 см висотою 1,2 м при об'ємній подачі газу в межах 1÷2 

л/хв. Це забезпечувало лінійну швидкість газової фази 14÷28 см/с. При висоті сорбента 1 м час 

контакту був рівним 3,5 - 7,0 с.  

Хімізм процесу модифікування залізовмісного глинистого сорбента високодисперсною сі-

ркою в  процесі поглинання ним сірководню описується рівняннями: 

2Fe(OH)3 + 3H2S → Fe2S3 + 6 H2O 

Fe2S3 → FeS2 + S 

FeS2 + 6H2O + 3O2 → 4 Fe(OH)3 +8S 

S + Hg  → HgS + Hg2S (практично нерозчинна сполука) 

Встановлено, що наявність елементарної сірки в зразку сорбента, після пропускання сір-

ководню, приводить до збільшення їх сорбційної здатності, причому сорбційна ємність із збіль-

шенням вмісту сірки зростає. Сорбована ртуть реагує з елементарною сіркою з утворенням важко-

розчинного у воді малотоксичного сульфіду ртуті. Сірковмісна бентонітова глина має високу сор-

бційну здатність щодо ртуті. Величина сорбційної ємності залежить від способу одержання сірков-

місного сорбенту (використання прожарених та непрожарених залізовмісних глин для сорбції сір-

ководню) та вмісту сірки. В наших експериментах вона досягала 1% від маси сорбента, що є 

достатньо для організації промислового процесу, оскільки вміст парів ртуті після очищення газу 

становить не більше 10
-3

 мг/м
3
, що на порядок менше ГДК ртуті в повітрі робочої зони.  

Таким чином, на основі проведених лабораторних досліджень процесу хемосорбції паро-

подібної ртуті модифікованими глинистими сорбентами, розроблений ефективний сорбент, який 

можна рекомендувати для організації промислової технології знешкодження парів ртуті люмінес-

центних ламп, а також для очищення вентиляційних викидів абгазів  забруднених парами ртуті, 

на промислових об'єктах, що працюють із металічною ртуттю. 
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ЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
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м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 

 
Globalization and the reorientation of the consumer society to the sustainable development of 

the society, in a special position the role of humanity in the ecological and economic system. There-

fore it is necessary to focus attention on issues of environmental education the search for ways to 

modernization with the world experience. 

Можна стверджувати, що екологічна освіта XXI ст. стає новим сенсом життя для цивілі-

зованого суспільства, його філософією і конкретною метою сучасного освітнього процесу, діє-

вого засобу продовження і розвитку людської цивілізації в цілому. Сучасну екологічну освіту 

можна визначити як систематичну організаційно-оформлену діяльність з формування екологіч-

ної культури, професійних якостей та компетенцій окремих осіб, суспільства, формування еко-

логічних знань, екологічного мислення та свідомості.  

Теорія екоосвіти в загальних рисах єдина для всіх країн, але на рівень її розроблення і 

практичного впровадження суттєво впливають історичні передумови, ментальність та соціаль-

но-економічний стан конкретної держави.  

У більшості країн світу екологія стала обов’язковою дисципліною в школах і вищих на-

вчальних закладах, але без формування екологічної свідомості та самосвідомості кожної люди-

ни і суспільства в цілому будь-які технології та розробки марні. Так, наприклад, у Швеції вся 

освітня діяльність побудована у відповідності з цілями екологічної політики країни, людей 

вчать жити в гармонії з природою, вміти налагодити свій побут так, щоб без зайвих зусиль не 

наносити шкоди навколишньому середовищу, вчать сортувати відходи, економити ресурси, не 

використовувати отруйні хімічні речовини. В екологічній освіті сьогодні розвиток йде по двом 

напрямам: формальна освіта (дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад, інститут підви-

щення кваліфікації) і неформальна (діяльність волонтерів, засоби масової інформації, виставки, 

круглі столи тощо).  

В Україні державна політика у сфері екологічної освіти повинна корелювати з цілями 

національної екологічної політики, яка передбачає стабілізацію і поліпшення стану навколиш-

нього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-

економічного розвитку України, але на жаль, у державі досі немає Стратегії екологічної освіти, 

що дозволило б суспільству розвиватися на засадах сталого розвитку та створити постійно дію-

чу систему екологічного навчання та регіональних еколого-просвітницьких центрів, залучення 

громадськості до процесу екологічної освіти. 

З 1994 р. в Україні екологічна освіта у вищих навчальних закладах почала здійснювати-

ся за напрямом “Екологія”, у 2015 р. затверджено новий Перелік галузей знань і спеціальнос-

тей, за котрими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, згідно з яким у галузі знань 

“Природничі науки” виділено спеціальність “Екологія”. Реформа вищої освіти передбачає ши-

року автономію вузів, у тому числі відповідальність та самостійність за якісну підготовку фахі-

вців, організацію навчального процесу, проведення наукових досліджень, формування магіс-

терських програм та ін., тому основними задачами екологічного освітнього процесу можна на-

звати формування екологічного мислення та професійну підготовку і якщо забезпечення про-

фесійної підготовки можна організувати згідно норм та стандартів, то складнішими є проблеми 

екологічного виховання, оскільки цей процес крім самих екологічних знань включає певний 

світогляд, людські якості, моральні принципи та норми поведінки. Це говорить на користь фо-

рмування екологічного світогляду ще з дитинства за допомогою як формальних, так і неформа-

льних інституцій. 

Таким чином,  сучасна екологічна освіта стає новим сенсом життя для глобалізованого 

суспільства, його парадигмою і конкретною метою сучасного освітнього процесу, дієвим засо-

бом продовження і розвитку людської цивілізації в цілому, а відтак і гарантування безпеки іс-

нування людства. На сьогодні немає альтернативи сталому розвитку, а екологічна освіта є жит-

тєво необхідною для впровадження в суспільство ідей сталості та безпечності. 
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ДОКОРИСТУВАННЯ 

Національний університет “Львівська політехніка”, 

вул. С.Бандери, 12, м. Львів 79013 
 

Ukraine is a member of leading international organizations on issues of environmental 

protection. Ukraine solves environmental problems at the national and international levels, stimulates 

international activity, including research, to solve the problems of the environment. Such active 

cooperation with international organizations, promotes the environmental image of Ukraine and the 

development of ecotourism. 

Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища 

посідає одне з важливих місць у зовнішньополітичному напрямку нашої держави. Україна є 

членом ООН і відповідно приєдналася до роботи усіх природоохоронних організацій, які діють 

під його егідою, з перших днів незалежності активно приймає участь у міжнародних природоо-

хоронних заходах щодо реалізації екологічних програм та проектів.  

Українська держава підписала 44 двосторонні міжнародні угоди і договори, насамперед із 

сусідами: Білоруссю, Грузією, Молдовою, Росією, Словаччиною та Польщею. Меморандуми 

про взаємопорозуміння щодо співробітництва в галузі охорони довкілля підписані з Австрією і 

Фінляндією. Угода про співробітництво в галузі охорони довкілля укладена урядом України з 

урядом Ізраїлю; про співробітництво в галузі ядерної безпеки і захисту від радіації — з урядами 

Фінляндії та Австрії. Динамічно розвивається співробітництво в галузі охорони довкілля, наці-

ональних парків і біорізноманіття, раціонального використання природних ресурсів, управління 

водними ресурсами, токсичними відходами, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

— з Данією, Нідерландами, США. Міжнародне співробітництво в галузі ядерної та радіаційної 

безпеки здійснюється Україною з Європейським Союзом, а також на двосторонній основі — з 

США, ФРН, Канадою, Швецією та Японією. Україна підписала Меморандум про співробітниц-

тво урядів України та Канади з питань зміни клімату, а також Протокол про співробітництво з 

питань зміни клімату з Нідерландами і почала впровадження трьох спільних проектів.  

Україна є членом провідних міжнародних організацій, діяльність яких пов'язана із вирі-

шенням глобальних чи регіональних проблем, охорони довкілля (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВООЗ та 

ін.). Вона бере активну участь у діяльності Європейської Економічної Комісії, насамперед, її 

Комітету з екологічної політики. Україна бере активну участь у Чорноморській і Дунайській 

екологічних програмах, підписує Конвенцію про запобігання забрудненню моря звалищами 

відходів та інших речовин, Конвенцію про охорону і стале використання басейну ріки Дунай, 

ратифікує Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному кон-

тексті. Українська сторона виступила ініціатором розробки Рамкової конвенції про охорону та 

сталий розвиток Карпат (Карпатської конвенції) та головувала у Карпатській конвенції в період 

з грудня 2006 по червень 2008 р. 

Українська сторона активно залучається до роботи Європейської та середземноморської 

організації захисту рослин, Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, Комісії зі збе-

реження морських живих ресурсів Антарктики. Триває членство України у Міжнародній раді 

по зерну та в категорії спостерігачів – у Міжнародному бюро виноградарства та виноробства. 

Отже, Україна як член ООН є суверенною стороною багатьох міжнародних природоохо-

ронних угод і разом з іншими країнами світу продовжує активно працювати над завданнями 

щодо врятування нашої планети від екологічного лиха. Така активна участь Української держа-

ви сприяє формуванню екологічного іміджу України і розвитку екотуризму. 
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РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕ-

НТІВ ХЕРСОНСЬКОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ ОДЕКУ  

Херсонський гідрометеорологічний технікум  

Одеського державного екологічного університету 
 

The thesіs presents methods and forms of formation of ecological thinking of students of the 

Kherson Hydrometeorological College. Shaping of students’ ecological culture is realized through the 

conduct of extracurricular activities, such as the climatic and ecological marches, dance flashmobs, 

tours etc. Also such activities like tree planting and gathering batteries for recycling are provided con-

stantly. Student activities are guided to advance nature-saving skills, emotional and aesthetics’ growth 

of consciousness, ability to solve ecological problems, take personal part in global processes. 

Активне пізнання навколишнього середовища та його охорона, дотримання екологічної 

культури, посильний внесок та зацікавленість в охороні природи – це проблема нашого часу 

для людей всіх професій, соціальних та вікових груп. Важливо протягом всього життя людини 

опановувати екологічними знаннями та вміннями, виховувати їх через різноманітні форми ін-

дивідуального та колективного навчання. Головну роль в цьому повинні відігравати інновацій-

ні позашкільні заходи у навчальному закладі (флешмоби, акції, марші, тощо). Саме тому діяль-

ність адміністрації та студентського самоврядування Херсонського гідрометеорологічного тех-

нікуму спрямована на формування екологічної свідомості та культури через реалізацію позаш-

кільних заходів, направлених до залучення молоді у активних діях щодо охорони навколиш-

нього середовища. 

У листопаді 2015 відбувся перший в Україні Глобальний кліматичний марш, до якого 

приєдналися студенти Херсонського гідрометеорологічного технікуму. Вони, як і інші активні 

громадяни міста, вийшли на цей марш, аби привернути увагу влади України впроваджувати 

заходи, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату. Основні гасла, які майоріли на плакатах під 

час маршу, можна згрупувати до наступних положень: розвивати громадський транспорт і ве-

лосипедну інфраструктуру, переходити до відновлюваних джерел енергії, реформувати сектор 

енергетики, запроваджувати роздільний збір та переробку сміття, тощо. Марш пройшов під га-

слом :"Час змінити систему, а не клімат!". 

Також студенти технікуму не один рік приймають участь в Всеукраїнській екологічній 

акції "Зробимо Україну чистою разом", щоб на власному прикладі показати, як важливо для 

молоді, аби рідне місто і Україна в цілому стала чистою. Аби привернути увагу громадян 

Херсона до всеукраїнської акції, студенти та викладачі технікуму організували екологічний 

марш, на який запросили інші навчальні заклади міста. З цією ж метою був організований еко-

логічний танцювальний флешмоб, у якому приймали участь як студенти, так і дитячі танцюва-

льні колективи.  

В рамках Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом» для активістів Херсонсь-

кого гідрометеорологічного технікуму була проведена благодійна акція громадським 

об’єднанням «Ротарі-клуб Херсон», суть якої полягала у організації просвітницької екскурсії до 

еко-поселення «Райдуга». Під час екскурсії студентів ознайомили з екологічними особливостя-

ми поселення та здоровим способом життя його мешканців. На території розташовані забудови 

з природних матеріалів, функціонування яких забезпечуються виключно альтернативними 

джерелами енергії, що зводить до мінімуму вплив на навколишнє природне середовище. 

Щоб показати приклад підростаючому поколінню, студенти протягом 2015-2016 років 

тричі прийняли участь у Всесвітній ініціативі "Дерева миру", яка проводилась у дитячих сад-

ках, де студенти разом із хлопчиками та дівчатками саджали саджанці дерев (клени та ясені). 

Щоб акція пройшла креативно, учасники одягли червоні маки, як символ миру.  

Діяльність, що ведеться студентами технікуму, націлена на вдосконалення вмінь та нави-

чок природоохоронного змісту, емоційний та естетичний розвиток усвідомлення необхідності 

вирішувати екологічні проблеми, а також готовність брати особисту участь у цьому процесі.  
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CONTENT LINES OF THE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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Розглянуто змістові лінії, як методологічний інструментарій розвитку освіти для збала-

нсованого розвитку. Обґрунтування останніх продиктовано необхідністю зміни методології та 

філософії освіти, заснованих на принципово новій міждисциплінарній інтеграції. Міждисциплі-

нарна інтеграція полягатиме не в еклектиці знань, а матиме світоглядне, аксіологічне підґрунтя 

у визначенні концептуальних категорій, що дозволяють упорядковувати, структурувати та інте-

грувати навчальний матеріал з різних навчальних курсів з метою формування цілісних систем-

них знань. 

Ключові слова: міждисциплінарні зв’язки; змістові лінії освіти; збалансований розвиток. 

The 21
st
 century is characterized by colossal changes brought in the education by the processes 

of integration. The philosophy of pedagogical process aims at system pluralism, at dialogue of differ-

ent concepts. 

Purpose of study is creation of effective didactic content lines of the education for sustainable 

development using of interdisciplinary knowledge. Methods of pedagogical supervision, experiment, 

the analysis, synthesis of knowledge were used. As a result of study the concept of interdisciplinary 

approach of education. The approach to education for sustainable development is a special type of de-

signing its content which opens the system of interdisciplinary communications, and it also coordi-

nates, unites and systematizes knowledge about the main natural-science theories, basic categories, 

and principles of the modern natural-science picture of the world.  

Education is the primary means of forming individual and public consciousness due to the 

values of the culture, an indicator of the level of assimilation of human reality.  

Such content lines of the education for sustainable development were defined. 

Life quality. This concept belongs to sociological categories and means set of conditions 

which provide a complex of human health – personal and public. The category "quality of life" is fun-

damental methodological, philosophical in the education, and it means that the main orientation of 

training courses must to be directed on its disclosure, justification in the contents.   

           Ecological safety. This concept means set of certain actions, conditions and processes which are 

directly or indirectly carried out by human and take away harmful actions on environment. Ecological 

safety can be considered in global, regional and local levels. Actually the category "ecological safety" 

characterizes ecosystems of various hierarchical levels.     

Interrelations in world around. The researcher always allocates levels of their organization in 

the process of studying of the difficult phenomena and objects of environment. Since studying of at-

oms and molecules (nuclear and molecular level), the researcher passes to studying of cages, crystals 

(molecular level), further – fabrics, units, etc., that is passes to studying of more difficult levels of the 

matter organization. 

          Idea of a coevolution and sustainable development of nature and human. The concept «coevolu-

tion» means parallel, joint evolution of system "society – nature" which elements are connected by 

direct interactions.  

Exhaustion of natural resources. This concept means process which results from discrepancy 

between available stocks of natural resources or norms of their getting from natural systems and re-

quirements of society, undermining efficiency and recovery ability of the nature in the course of in-

crease in rates and volumes of production or operation of natural resources over rates and volumes of 

natural restoration.   

Human’s health problem. The understanding of this category is directly connected with con-

cept of life quality. 

Thus, education for sustainable development has been integrated in nature. At the heart of a 

certain semantic units forming the content of education is an environmental imperative. Defined con-

tent lines provide to educational material the new worldview value. 

mailto:eco-terra@ukr.net
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Annotation. Despite the crisis of life safety system in Ukraine and the requirements of the 

legislation for compulsory education of students safety issues, academic subjects of teaching Safety 

Fundamentals course and Civil Defences course, the relevant departments and specialist teachers were 

reduced at Universities. In such circumstances the process of creating a Сulture of  Security among 

students gets critical features of its organization. 

Процес формування культури безпеки фахівця складається з усіх навчальних дисциплін, які 

він вивчає, але безпосередню значущу роль в цьому процесі мають спеціальні безпекові дисциплі-

ни, про що наполягають вимоги законодавства щодо навчання населення з питань безпеки.  

В науковій літературі культура безпеки визначається як рівень розвитку людини і суспі-

льства, що характеризується значущістю забезпечення безпеки в системі особистісних і соціа-

льних цінностей, безпечної поведінки в повсякденному житті і в умовах небезпечних та над-

звичайних ситуацій, рівнем захищеності від загроз і небезпек в усіх сферах життєдіяльності. 

Стрімкий розвиток конкретних наук і техніки значно ускладнює підготовку фахівців тех-

нічних спеціальностей, тому що випускники технічних ВНЗ завжди повинні бути підготовлені 

відповідно до новітніх науково-технічних досягнень. Майбутній фахівець повинен володіти 

сучасними методами управління безпекою, що ґрунтуються  на основі принципів запобігання 

ризиків та надзвичайних ситуацій у природній, соціальній та технічній сферах. Культура безпе-

ки повинна бути невід’ємною складовою професійної компетентності майбутнього фахівця. 

Тому для формування культури безпеки професійної діяльності у молоді вагому роль в освітнь-

ому процесі повинні займати безпекові дисципліни. В процесі професійної підготовки фахівця 

необхідно сформувати ризик-орієнтоване мислення, уміння оцінити середовище виробництва 

щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства та здатність до вирішення професій-

них завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу об’єктів 

господарювання, в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій. 

У типових навчальних програмах безпекових дисциплін практично не розглядаються пи-

тання формування у студентів відповідальності за особисту безпеку, а суттєве зменшення годин 

на підготовку та об’єднання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», 

«Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» навіть при використанні інноваційних техноло-

гій навчання не дозволяє сформувати у студентів передбачені стандартами вищої освіти загаль-

нокультурні та професійні компетенції у сфері безпеки. 

Важливим аргументом недоцільності скорочення безпекових дисциплін є вимоги держа-

вної політики інтегрування в «європейський простір», що характеризується «європейськими 

стандартами життя», які базуються на пріоритеті стандартів безпеки життя та праці, а також 

«європейськими критеріями якості життя», до складу яких входять показники безпеки життєді-

яльності людини. Саме за цими стандартами безпеки масово мігрують в країни ЄС біженці з 

країн з Африки та Близького Сходу, де розвиваються найбільші небезпеки життя і діяльності – 

воєнні. На сьогоднішній, такий не простий для нас, час Україну залишили мільйони людей теж 

через небезпеку життєдіяльності! Саме цей факт разом з багатотисячними жертвами населення 

доводить життєву необхідність підвищення рівня безпеки суспільства в нашій країні, де важливу 

роль має навчальний процес формування культури безпеки у студентів. 

Скорочення безпекових дисциплін у ВНЗ посилило суперечності між вимогами законо-

давства до навчання студентів з питань безпеки та умовами і обсягом навчального часу цих 

дисциплін. Це призводить до зниження якості навчання студентів з питань безпеки, та, зокрема, 

до зниження якості професійної підготовки. Тому проблеми формування культури безпеки сту-

дентів є не тільки проблемою відповідного навчання у ВНЗ та його викладачів, а також є про-

блемою безпечної життєдіяльності нашої країни, що вимагає посилення, а не скорочення 

зусиль ВНЗ на формування відповідних компетенцій, знань та навичок безпечної поведінки та 

уміння їх застосування в екстремальних умовах, що може гарантувати безпечну діяльність лю-

дини в техносфері. 

mailto:coffice@lp.edu.ua
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ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
 

The paper substantiates the need for new standards in higher education overall competence in 

the field of education for sustainable development. The transition to sustainable development of socie-

ty is possible only when "smart growth" economy with high employment and mandatory consideration 

of environmental constraints. In this regard, future experts of all areas of training to be competent in 

the field of sustainable development. 

Після Конференції Ріо-92 більшість країн світу в контексті прийнятого «Порядку денного 

на 21 століття» розробили концепції і стратегії переходу до сталого розвитку. Реалізація таких 

стратегій, як правило, відбувається через розробку і виконання 5-річних планів дій. На жаль, 

Україна на державному рівні так і не спромоглася ні прийняти Концепцію сталого розвитку, ні 

тим більш, розробити план дій з впровадження положень «Порядку денного…». Якщо на рівні 

уряду в цьому плані нічого не робиться, мабуть треба починати зміни знизу, хоча б на універ-

ситетському рівні. Тим більше, що прийнята Європейською Економічною комісією ООН Стра-

тегія освіти для сталого розвитку наголошує про пріоритетність впровадження в освітній про-

цес кожної країни положень і принципів переходу до сталого розвитку. 

Після прийняття у 2015 році Закону про вищу освіту в Україні активувались роботи над 

новими стандартами вищої освіти. Враховуючи те, що цей Закон надає значно більше самос-

тійності університетам при розробці навчальних планів і програм, нові стандарти більше наці-

лені на регламентацію кінцевого результату навчання, тобто на формування певного набору 

компетентностей. На наш погляд сучасний молодий фахівець, щоб бути затребуваним і мобіль-

ним, має також володіти і головними компетенціями в галузі сталого розвитку. 

У «Методичних рекомендаціях щодо розробки стандартів вищої освіти», розроблених 

МОН України, до головних вимог до структури освітньої програми відноситься «перелік ком-

петентностей випускника», а також «нормативний зміст підготовки, сформульований у 

термінах результатів навчання». Оскільки результати навчання якраз і характеризуються ком-

плексом набутих компетентностей (зокрема, інтегральною компетентністю), то нормативний 

зміст підготовки майбутнього фахівця визначається переліком загальних і спеціальних (фахових 

або спеціальних) компетентностей. 

Для магістерського рівня рекомендації встановлюють «мінімум 35% обсягу освітньої 

програми» спрямовувати на формування «загальних та спеціальних компетентностей…». На 

наш погляд доцільно було б в галузевому стандарті зразу вказати, який відсоток мають займати 

загальні компетентності.  

При цьому важливо пам’ятати, що загальні компетентності «не залежать від предметної 

області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в 

різних галузях та для його особистісного розвитку». Це означає, що формування загальнонау-

кових компетентностей є надзвичайно важливим завданням закладів освіти і їх формування в 

сучасних умовах «перехідного суспільства» не можна «віддавати» тільки на розсуд ВНЗ, оскі-

льки для кожної спеціальності пріоритетними вважаються саме фахові  компетентності, а зага-

льні – не просто другорядні, а часто вважаються непотрібними.  

До загальних компетентностей, магістрів всіх спеціальностей, що визначають їх інтегра-

льну компетентність в контексті переходу до сталого розвитку ми рекомендуємо віднести на-

ступні:  

– обізнаність у проблематиці сталого розвитку, яка має забезпечуватись вмінням перед-

бачувати кінцевий результат управлінських дій з урахуванням проблематики сталого розвитку;  

– розуміння та сприйняття етичних норм поведінки в суспільстві та у відношенні до 

природних систем (забезпечення принципів екологічної етики); 

– критичне усвідомлення процесів соціально-економічного розвитку з урахуванням еколо-

гічних обмежень та вміння виокремлювати і вирішувати проблеми, пов’язані з переходом сус-

пільства до сталого розвитку. 

 



188 

 

Семінар 4                                                                                                          Seminar 4 

Н.М.ВИТРИКУШ, Х.Я.ОЛЕКСЮК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ФАКТОРИ СПРИЙНЯТТЯ І СТАВЛЕННЯ ОСОБИ ДО РИЗИКУ ТА ЕКОЛОГІ-

ЧНІ ОСВІТНІ ЗАХОДИ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Factors and theories of the person hazard perception of using possibility for the development a 

variety of educational methods of environmental protection. Individual, community and social factors 

of macro-, meso- and micro- levels impact on the perception and tolerance of a person to the 

environment. Habituated action theory, social action and social control theories using in the forming a 

responsible attitude to the environment. 

Розвиток промисловості та використання різноманітних речовин і матеріалів у побуті, а 

також продукування промислових та побутових відходів можуть спричинити певні негативні 

наслідки для безпеки та життя людей і навколишнього середовища. З цієї причини в останні 

роки все більша увага приділяється екологічній освіті населення та формування відповідально-

го ставлення до чистоти та безпеки довкілля. Освіта та підвищення рівня знань суспільства у 

цій сфері є дуже важливими для забезпечення природоохоронних заходів та збереження навко-

лишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпе-

чення екологічної безпеки життєдіяльності людини. 

Численні теорії і фактори сприйняття небезпеки, як особою, так і суспільством, широко 

використовуються для розробки різноманітних навчальних методик правил безпечної поведін-

ки на робочому місці, в побуті, громадських місцях. Оцінка небезпеки і її сприйняття, є важли-

вим кроком на шляху до створення освітніх програм і кампаній з підвищення рівня інформова-

ності громади щодо потенційних екологічних загроз. Сприйняття, ідентифікація та ставлення 

до небезпек тісно пов'язані з толерантним ставленням і здатністю людини не задумуватись про 

наслідки своїх дій та вчинків. Щоб запобігти негативного впливу людей на довкілля необхідно 

враховувати індивідуальні, суспільні і більш широкі соціальні фактори, що впливають на 

сприйняття та ставлення особи до безпеки навколишнього середовища. Знаючи, як і чому люди 

наражають себе на небезпеку, можна, наприклад, значно покращити екологічні освітні програ-

ми та інформаційні повідомлення, щоб зберегти довкілля та зробити життя громади більш без-

печними. 

Фактори, які впливають на сприйняття і ставлення особи до небезпеки можуть бути кла-

сифіковані як макро-, мезо- або мікрорівні. Фактори макрорівня є структурними або встановле-

ними, на цьому рівні беруться до уваги більш широкі соціальні, культурні та екологічні моти-

вації ставлення до небезпек. Мезорівень – це фактори впливу громади або товариства на те як 

людина сприймає чи ставиться до небезпек. Фактори мікрорівня є індивідуальними та психоло-

гічними, ті, хто менш поінформований про ситуацію, менш схильний ризикувати, за умови 

сприйняття знань, без об'єктивної їх оцінки. Схильність до оптимізму є ще однією концепцією, 

що впливає на сприйняття небезпеки і є фактором мікрорівня. Оптимізм - це тенденція людини 

вважати, що негативна подія з нею не відбудеться. 

Серед численний поведінкових теорій сприйняття і ставлення до ризику для просвітни-

цької діяльності щодо екологічної безпеки ефективно можуть бути використані теорії, в яких 

беруться до уваги фактори різних рівнів. Наприклад, згідно теорії звички, багаторазові дії без 

наслідків можуть призвести до зниження їх сприйняття, дії, які є звичними не вимагають оцін-

ки. Теорії соціальної дії та соціального управління мають безліч застосувань. Згідно теорії соці-

альної дії, поведінка індивіда залежить від тиску з боку спільноти. Людина може брати участь 

як в негативних так і позитивних діях, якщо "всі інші так роблять". Згідно цієї теорії, суспільна 

думка значно впливає на ту чи іншу поведінку і може управляти і мотивувати людей до тих чи 

інших дій. Теорія соціального управління твердить, що приналежність до певного прошарку 

населення, до громади, організації сприяє тій чи іншій поведінці. Наприклад, участь у громад-

ських екологічних організаціях буде підвищувати рівень обізнаності у цій сфері та знижувати 

ризик прийняття необачних рішень.  

Таким чином, для розробки освітніх програм і просвітницьких екологічних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня знань і відповідального ставлення до навколишнього середо-

вища та їх ефективного впровадження можуть бути використані фактори і теорії сприйняття і 

відношення людини до своєї безпеки.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ  

Університет державної фіскальної служби України 
 

 This work presenting importance of green view of future professionals in current progress 

including environmental situation in ukraine and environmental problems in academic institutions 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середо-

вища» підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів за-

безпечуються загальною обов’язковою комплексною освітою та вихованням у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, у систе-

мі загальної середньої, професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів.  

Відповідно до Концепції екологічної освіти України основним завданням екологічної 

освіти має бути формування екологічної культури засобами формальної і неформальної освіти 

усіх верств населення, особливо – керівників різних рангів, менеджерів виробництв, бізнесме-

нів. У главі 36 Програми Дій «Порядку денного на ХХІ століття» було проголошено, що освіта 

є фундаментом сталого розвитку, а формування нового світогляду має бути орієнтоване на 

створення умов для збереження життя на планеті Земля шляхом: переорієнтації освіти на пи-

тання сталого розвитку; забезпечення професійної підготовки людей протягом усього життя; 

поширення поінформованості населення з питань стану довкілля і проблем виживання людства. 

На сьогодні система екологічної освіти в Україні не відповідає сучасним вимогам. Так, 

раніше навчальна дисципліна «Основи екології» була нормативною для підготовки всіх фахів-

ців у вищій школі і викладалася відповідно до Типової навчальної програми, рекомендованої 

МОН України. Але на сьогоднішній день ми маємо сумну тенденцію щодо викладання даного 

курсу для підготовки бакалаврів: з нормативної вона перейшла до вибіркових, а іноді – взагалі 

не викладається. Можна було б припустити, що відсутність даної навчальної дисципліни зумо-

влено якісним станом довкілля України, який повністю відповідає вимогам природоохоронного 

законодавства та вирішеними екологічними проблемами. Але на практиці ситуація абсолютно 

протилежна – обсяги забруднення з року в рік зростають. Наша держава посідає 87 позицію зі 

106 країн за індексом екологічної складової сталого розвитку [1]. 

Такий недержавний підхід щодо скасування викладання даної дисципліни (або відне-

сення до статусу вибіркових) відверто дивує, оскільки на шляху євроінтеграції ситуація повин-

на була б бути абсолютно протилежною. Крім того, відсутня активна позиція у вирішенні цього 

питання як МОН України, так і профільного Міністерства екології та природних ресурсів. 

Однією з першочергових завдань перед вищими навчальними закладами має бути фор-

мування у майбутніх фахівців нового екоцентричного світогляду, який передбачає формування 

такої поведінки людського суспільства, такої економіки і розробку таких технологій, які приве-

дуть масштаби і характер господарської діяльності відповідно до екологічної ємності НПС. 

 

Список використаних джерел 
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 

Considered the problem of reorientation of school environmental education for sustainable de-

velopment. Conducted testing students of high school of Kharkiv within the divisions of general ecol-

ogy and balanced of nature. The test results indicate an insufficient level of knowledge of the termino-

logical apparatus of modern ecology, the causes and consequences of environmental problems. Rec-

ommendations are given regarding the optimization of the school program in the field of ecology. 

Україна, долучившись до низки міжнародних угод («Agenda 21» – 1992 р., «Strategy on 

Education for Sustainable Development» – 2005 р.), взяла на себе певні зобов’язання щодо прова-

дження державної політики на засадах сталого розвитку. Особлива увага приділяється системі 

освіти, як фундаменту сталого розвитку. Передумовами для модернізації форми і змісту навча-

льного процесу є реалізація положень передбачених Національною парадигмою сталого розви-

тку України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки: екологіза-

ція освіти, посилення екологічної підготовки учнів, необхідність підготовки фахівців для стало-

го розвитку з новим екологічним мисленням. 

В рамках моніторингу якості екологічної освіти проведено тестування, в якому взяли 

участь 142 старшокласники – учні 10 і 11 класів м. Харкова. Питання охоплювали різні темати-

чні блоки: від основ екології до методів збалансованого природокористування і сталого розвит-

ку. Статистична обробка отриманих даних здійснювалась за допомогою програмного забезпе-

чення «Microsoft Office Excel».  

Аналіз результатів засвідчив недостатній рівень знань понятійно-термінологічного апа-

рату сучасної екології, глобальних екологічних проблем, їх причин і наслідків. Так, 93 % учнів 

не знають поняття «сталий розвиток», про явище «ядерної зими» і «парникового ефекту» не 

чули 65 % і 48 % опитаних відповідно. Процеси деградації ґрунтів не відомі 59 %. 

Особливу увагу слід приділити моделям поведінки і взаємодії особистості із навколиш-

нім середовищем. Згідно із даними моніторингу, 32% учнів не вважають утилізацію відпрацьо-

ваних хімічних джерел струму (батарейок) діями екологічно свідомої людини, 56 % – контроль 

за використанням електроенергії, 10 %  – прибирання сміття. Значні труднощі при тестуванні 

викликали питання щодо ієрархічності екологічних проблем. Для 24 % локальні проблеми на 

кшталт вирубки дерев в місцевому парку важливіше за процеси опустелювання та глобальне 

потепління. Причиною таких результатів є формування відповідальності на локальному рівні 

без усвідомлення планетарного масштабу наслідків антропогенної діяльності. Простіше кажу-

чи, просвітницька робота зводиться до збереження “чистоти вулиць”, що стосується більше мо-

рально-етичної площини. В той час поза увагою залишаються питання інтенсифікації промис-

лового виробництва, військової діяльності тощо. 

Мета наступного блоку тестування – виявлення розуміння учнями єдності еколого-

економічних принципів, як основи сталого розвитку. Адже сьогодні у суспільстві поширені до-

сить неоднозначні погляди – від радикального біосфероцентризму із рекомендаціями зупинити 

промислове виробництво до спростування глобальних проблем, в т. ч. кліматичних змін і  руй-

нування озонового шару. Виходячи з вищенаведеного, учням запропоновано обрати дієві захо-

ди щодо покращення екологічного стану довкілля. 21% опитаних вбачають вирішення екологі-

чних проблем в  забороні транспорту, 54 %  – використанні виключно альтернативної енергети-

ки, 17 % – забороні добрив. Враховуючи отримані результати, рекомендуємо зробити акцент 

при викладанні екології на засобах екологізації підприємств і транспорту, видах альтернативної 

енергетики та доцільності їх використання залежно від природних умов. Окремої уваги потре-

бують теми сільського господарства, а саме органічного землеробства, нормування внесення 

добрив і необхідності підтримки мінерального складу ґрунту. 

З вищенаведеного, насамперед, випливає потреба трансформації навчальної програми в 

напрямку формування у майбутнього покоління всебічного підходу до вирішення екологічних 

проблем; врахування як екологічних, так і економічних та соціальних інтересів; застосування 

принципів збалансованості між складовими систем. 
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In modern conditions, one of the priorities of education is to prepare competitive specialists 

with high intellectual potential and level of environmental awareness. Environmental education of 

young people, primarily based on creating a system of stable moral convictions about the need to pre-

serve the environment, nature awareness weighty importance in the development of the individual as 

well as society in general. In Ukraine, environmental education system has a number of shortcomings 

and needs serious research and further theoretical justification. 

Наразі людство чітко усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки і тісну взаємозалежність 

між антропогенною діяльністю і екологічною кризою в цілому світі. В таких умовах одним з 

першочергових завдань освіти є підготовка конкурентоспроможного фахівця з високим інтеле-

ктуальним потенціалом та рівнем екологічної свідомості, готового творчо використовувати 

одержані знання у реальних професійних ситуаціях. Екологічна свідомість вважається найви-

щим рівнем психологічного відображення штучного та природного середовища, власного внут-

рішнього світу, відносного місця та ролі самої людини в біологічному та фізично-хімічному 

світі [1]. 

Здійснення під час навчального процесу у ВНЗ «екологічного виховання» та «екологічної 

освіти» відбувається за рахунок включення відповідних профільних дисциплін до навчальних 

планів підготовки фахівців. Екологічне виховання молоді, в першу чергу, ґрунтується на ство-

ренні системи стійких моральних переконань щодо необхідності збереження довкілля, усвідом-

лення вагомого значення природи у розвитку як окремої людини, так і суспільства загалом. Бе-

режливе ставлення кожної окремої людини до природи є ознакою її екологічного виховання, і 

наявністю в неї екологічної свідомості. Це досягається при наявності екологічних знань, набу-

тих протягом життя, починаючи з самого дитинства. 

Фахівці виокремлюють низку важливих передумов для формування екологічної свідомо-

сті студентів вищих навчальних закладів, зокрема: вікові особливості, як один з елементів соці-

ального статусу [2]; почуття приналежності й співучасті у створенні сьогодення та майбутнього 

через розуміння ідеї інтеграції всього живого й довкілля [3]; поетапно-систематична еколого-

професійна підготовка студентів ВНЗ, що забезпечує набуття екологічних знань та перетворен-

ня їх у переконання і вміння застосовувати їх і фаховій діяльності [4]. Всі зазначені вище фак-

тори мають безпосередній вплив на формування екологічної свідомості студентів. В процесі 

здобуття вищої освіти майбутні фахівці повинні усвідомити, що специфіка природного середо-

вища існування суспільства визначається сукупністю таких понять як «суспільство», «особис-

тість», «природне середовище», «людство», «свідомість» тощо.   

Рівень екологічної свідомості та екологічного виховання студентів залежить від того, на-

скільки акцентується увага на вихованні почуття відповідальності за збереження навколишньо-

го середовища, забезпеченні засвоєння екологічних норм, знань та цінностей, поєднанні теоре-

тичної та практичної частини підготовки студентів. Наразі в Україні система екологічної освіти 

має ряд недоліків, і потребує серйозного дослідження та подальшого теоретичного обґрунту-

вання.  
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Nowadays the question about preparation of environmentally literate professional 

sisveryacute. Each graduate of the educationalin stitution should have formed ecological thinking, 

educated habittoe valua tehisaction sinterms of the consequences that can occurin the environment. 

Останнім часом проблема взаємодіїлюдини і природи стала вельми гострою, а вплив-

людськогосуспільства на навколишнєсередовищеприймаєглобальнімасштаби. Україна успад-

кувала глибоку еколого-економічну кризу, зокрема, забруднені промисловими відхода-

ми,поганий стан оточуючого середовища, наслідки аварії на ЧАЕС, випадки варварського і без 

господарського використання природного багатства: води, лісів і луків, рослинного та тварин-

ного світу - все це потребує нового підходу до екологічної освіти, до екологічного виховання 

дітей та учнівської молоді, бережливого ставлення до природи рідного краю,формування на 

ранніх етапах розвитку дитини звички до здорового способу життя, формування початкових 

природних знань, закладання основ екологічної культури особистості. 
У Державній національній програмі «Освіта. Україна XXI століття» одним із пріоритет-

них напрямів реформування виховання визначено «Формування екологічної культури людини, 

гармонії її відносин із природою». Отже, в центрі уваги має бути проблема створення умов для 

екологічної освіти та виховання екологічної культури людини, гармонії її відносин із приро-

дою. 
Збереження життя на Землі і його безпека залежить безпосередньо від рівня і темпів 

формування екологічної культури. Це комплексний психолого-педагогічний процес, спрямова-

ний на формування екологічної свідомості, оволодіння екологічною освітою, що має допомогти 

людині усвідомити причини можливих екологічних змін, підказати можливість їх попереджен-

ня. Це багатогранний процес і до нього входять як складові такі напрями, як трудове, економіч-

не, моральне, громадсько-патріотичне, правове, естетичне, санітарно-оздоровче виховання. Ре-

алізація цих аспектів і є екологічною діяльністю людини, елементом екологічної культури. Під-

ростаюче покоління має знати шляхи і засоби бережливого використання природи, поліпшення 

навколишнього середовища, можливості відновлення його ресурсів. 
Враховуючи вище наведене, необхідно розгорнути екологічну освіту на професійному 

та загальному рівнях. Загальна екологічна освіта повинна стати безперервною, невідомою від 

навчально-виховного процесу. Її основною метою є засвоєння цінностей та понять спрямованих 

на формування умінь, навичок та стосунків, необхідних для осмислення та оцінки взає-

мозв’язків між людиною та довкіллям. Інтелектуальне становлення особистості здійснюється 

шляхом накопичення інформації, а також шляхом формування, практичного розуму особистос-

ті в системі навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів вагоме місце 

займає проблема екологічної освіти в цілому і виховання екологічної культури зокрема. Необ-

хідність формування екологічної культури пов'язана з реакцією на глобальну екологічну кризу. 

Люди часто забувають про обов'язковість охорони природи. Негативні зміни в природному се-

редовищі викликають занепокоєння у суспільстві. Отже, є потреба в формуванні екологічної 

культури в кожного громадянина, починаючи з дитячого віку. Складовими екологічної культу-

ри є екологічна освіта, екологічне виховання і екологічна діяльність. 

Метою екологічної освіти й виховання може стати формування системи наукових знань, 

поглядів, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього сере-

довища природи. Зміст навчання має розкривати перед дітьми багатогранну цінність природи. 
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Within the study tools for implementing of the integrated municipal solid waste management 

programme in Lublin were analyzed. The state of municipal solid waste management in Lviv was es-

tablished. The ways and conditions for solving the problems in creastion and functioning of the inte-

grated municipal solid waste management programme in Lviv were discussed. 

Трагедія Грибовицького сміттєзвалища в Львові загострила увагу до проблеми управлін-

ня твердими побутовими відходами (ТПВ). У цьому ракурсі цінним є запозичення досвіду реа-

лізації комплексної муніципальної системи управління ТПВ у Любліні. Успіх запровадження 

цієї системи підтверджується тим, що муніципалітет Любліна був удостоєний звання «Лідер 

польської екології» за успішну реалізацію проекту «Люблінська система роздільного збору від-

ходів - модель для інших муніципалітетів», а в 2011 році звання «Лідер польської екології» бу-

ло присуджено Люблінській фірмі «Kom-Eko» за послідовну реалізацію системи управління 

ТПВ Любліна. Реалізація комплексної муніципальної системи управління ТПВ у Любліні 

включала чотири блоки проблем, які вирішувались комплексно: організаційні, економічні, логі-

стичні, освітні. Аналізуючи стан вирішення організаційних проблем у м.Львові (обіг докумен-

тів, які б підтверджували поводження з ТПВ, графіки збору ТПВ в районах з приватними забу-

довами, угоди щодо реалізації відсортованих матеріалів рециклінгу – ПЕТ - пляшок, скла, ма-

кулатури, RDF – палива, текстилю) вирішені частково, але вони можуть бути успішно вирішені 

після поглиблення технологій сортування та первинної обробки відходів. 

Щодо економічних проблем (тарифи збору та утилізації ТПВ) то у зв’язку із відсутністю 

в Львові виділеного місця для полігону ТПВ і відсутністю самого полігону та сміттєпереробно-

го заводу питання це залишається абсолютно невирішеним. Зрозуміло тільки те, що тарифи, які 

окрім затрат на транспортування та утилізацію ТПВ повинні включати накопичення коштів для 

майбутньої рекультивації полігону після завершення нормативного терміну його функціону-

вання, повинні бути на порядок більші існуючих. Це в свою чергу викликає необхідність роз-

роблення системи дотацій для малозабезпечених верств населення, для яких такі тарифи будуть 

непосильними. Ступінь вирішення логістичних проблем у Львові (системи сортування, збору та 

транспортування різних типів відсортованих ТПВ - продуктів рециклінгу) на нашу думку є чи 

не найвищим в Україні. Функціонує система логістики ПЕТ, скла, макулатури. Потребує, прав-

да, вирішення система логістики електронних, небезпечних, спеціальних відходів, і зусилля в 

цій області в розвитку. 

Проте існуюча система логістики ПЕТ, скла та макулатури в Львові працює неефективно 

із-за низького рівня екологічної етики населення. Досить часто спеціалізовані контейнери для 

збору відсортованих відходів частково заповнюються населенням іншими типами ТПВ або не-

відсортованими ТПВ. У Любліні в свій час проводилась система заходів для підвищення еколо-

гічної свідомості населення (розповсюдження інформаційних матеріалів, обов’язковий тренінг 

для працівників владних, торгівельних, громадських установ, освітні семінари в школах та ді-

лові ігри в дитсадках спеціально підготовленими студентами). Все це відсутнє і потребує впро-

вадження у Львові, а найважливішими суб’єктами формування екологічної свідомості є: дошкі-

льні заклади, загальноосвітні школи усіх типів, заклади професійно-технічної освіти, середні 

спеціальні та вищі навчальні заклади, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціа-

лістів (екологічна освіта), держава (законотворча та виконавча природоохоронна діяльність); 

церква; громадські екологічні організації; мас-медіа. 
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К.Д.НІКОЛАЄВ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

Навчально-методичний центр «Інноваційних технологій в освіті впродовж 

життя» ФППК НПУ імені М.П.Драгоманова 
After the UN decade on education for Sustainable Development we see that our country and 

especially the scientific elite critically need to start reforming the educational and scientific sector 

based on sustainable development using, as one of the options, a system of post-graduate education as 

part of lifelong learning in the process of deepening the scientific validity, Strategy for Sustainable 

Development will gradually replace other worldview  ideologies which is fragmented and unable to 

ensure a balanced development of civilization. And over time Sustainable Development will be the 

only acceptable alternative for overcoming all the other global threats faced by humanity. 

Нині ідея сталого розвитку має у світі велику кількість прихильників, які щиро 

вважають його найперспективнішою ідеологією поточного століття, а, можливо, і всього 

третього тисячоліття. Вони переконані, Тому, коли проходить завершення декади ООН з 

освіти, для збалансованого розвитку, нашій державі, і, в першу чергу, науковій еліті, критично 

необхідно розпочати реформування освітньо-наукової галузі на засадах сталого розвитку, за 

допомогою, як одного із варіантів - системи післядипломної освіти як складової освіти 

впродовж життя.  

Указом Президента України від 12 січня 2015 року№5/2015 схвалена Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020» Метою Стратегії, основним положенням якої є освіта, покладено 

постійне впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні 

позиції у світі. 

Згідно прийнятому у 2014 році Закону України «Про вищу освіту» статті 3 - Державна 

політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах:1) сприяння сталому розвитку суспіль-

ства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для 

освіти протягом життя та ін.. 

Саме тому актуальним та надзвичайно важливим кроком на шляху до виконання за-

вдання є введення у післядипломній освіті слухачів навчальної дисципліни “Стратегія сталого 

розвитку”(ССР). 

ССР належить до числа актуальних навчальних курсів. Завданням якої є управлінський, 

процесний, міждисциплінарний, а також системний підхід до вивчення основних проблем вза-

ємодії людини і навколишнього середовища та економічно-соціальних характеру з точки зору 

ідей та стратегій сталого розвитку. 

Організація післядипломної освіти є важливою частиною управління інтелектуальним 

капіталом держави.  

У зв'язку з цим в Навчально-методичному центрі «Інноваційних технологій в освіті впро-

довж життя» Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова для того щоб створити комфортний академічний клімат 

для всіх слухачів, активно впроваджується елементи системи дистанційної освіти для перепід-

готовки та підвищення кваліфікації фахівців за різними спеціальностями. 

Навчальна дисципліна за напрямом «Стратегія сталого розвитку» направлена на форму-

вання знань фахової компетентності, необхідних для прийняття рішень у подальшій професій-

ній діяльності згідно з ідеями і принципами сталого розвитку. Предметом вивчення є загальні 

закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи, економічні й со-

ціальні фактори, головними складовими структури суспільства та довкілля; ландшафти, біоце-

нози і екосистеми, джерела екологічної безпеки; основи державної політики, управління і конт-

ролю за станом навколишнього середовища. 

Перехід до комп'ютеризації навчального процесу передбачає розробку відповідних про-

грам, що визначають зміст, організацію і методику навчання із застосуванням технологій дис-

танційної освіти. Як свідчить практика викладання дисципліни «Стратегія сталого розвитку» із 

застосуванням технологій дистанційної освіти, основоположними залишаються дидактичні 

принципи, які властиві традиційній системі навчання.  
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О.О.ЦОГЛА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОСОБЛИВА РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

 

Of particular relevance scientific support sustainable development in Ukraine has, since the 

modern concept of a harmonized, balanced development of Ukraine shall be formed on the basis of 

certain specific research, while necessary issystematic, comprehensive scientific approach. 

 

Знання тісно пов’язані з розвитком науки, досліджень. Вже є очевидним, що культура, 

освіта й наука - основні компоненти екологічних, економічних та соціальних складових сталого 

розвитку, адже це такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб теперішніх поко-

лінь не повинно ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. 

Особливу актуальність наукове забезпечення сталого розвитку має в Україні, так як су-

часна концепція гармонізованого, збалансованого розвитку України не може бути сформована 

на основі певних окремих наукових досліджень, натомість необхідним є системний, комплекс-

ний науковий підхід.В Україні наукові дослідженім в галузі освіти для сталого розвитку, як й 

інші напрями її становлення в історичній перспективі, розглядаються як певний етап розвитку 

досліджень з екологічної освіти.Характерна роль у цьому належить вищій школі, де наукова 

робота поєднана з освітньою, існує потужний кадровий науково–педагогічний потенціал, від-

повідна навчальна база.  

Адже, підготовка нової генерації фахівців зобов'язана разом із засвоєнням суто профе-

сійних знань орієнтувати і світоглядно, і стосовно конкретної галузі діяльності на пошук шля-

хів і засобів збалансованого розвитку. Дає змогу ввести тематику сталого розвитку за участю 

громад практично в усі ланки навчально-виховного процесу – у навчальну роботу викладачів зі 

студентами відповідно до освітньо-професійних програм, самостійну роботу студентів, факуль-

тативні заняття, заходи культурно-освітнього та виховного характеру. 

Вища освіта давно не байдужа до проблем сталого розвитку суспільства. Саме у вищій 

школі завдяки освітянам, науковцям виробляється більша частина наукових знань з цієї галузі; 

формуються і проходять верифікацію новітні концепції, узагальнення, синтезуються нові знан-

ня. Створено чимало наукових праць, статей, монографій. Відпрацьований понятійний апарат, 

сформульовані цілі, задачі, проблеми сталого розвитку, аналізується його теорія і практика. 

Ґрунтовно представлено - передумови сталого розвитку, його економічний та соціальний вимі-

ри, інструменти реалізації. 

Таким чином, не підлягає сумніву, що у навчальному закладі варто озброїти майбутньо-

го фахівця розумінням:  чому, як, за рахунок чого можна водночас використовувати, зберігати 

та відновлювати природний та людський потенціал, піклуючись  про сучасність та прийдешні 

покоління.  

Отже, якісна освіта є необхідною (але недостатньою) умовою забезпечення сталого роз-

витку суспільства. За допомогою освіти можна прищеплювати цінності, виховувати поведінку 

та стиль життя, необхідні для забезпечення сталого майбутнього. 

Освіта є початковим елементом трансформації суспільства до сталого розвитку, який 

буде забезпечувати потреби людства у можливостях втілювати свої уявлення про такий розви-

ток у реальність. Вона повинна не тільки надавати наукові та технічні знання, а й забезпечувати 

відповідну мотивацію, пояснювати та здійснювати соціальну підтримку для формування нави-

чок та їх використання. 
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NINO LOMTATIDZE, NARGIZ ALASANIA (GEORGIA, BATUMI) 

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ECOLOGICAL THINKING, 

CONSCIOUSNESS, RESPONSIBILITY 

Batumi Shota Rustaveli State University 
 

Abstract. The article below justifies the importance of discussing such topics in the concept of 

sustainable development as following: ecological thinking, ecological consciousness, ecological cul-

ture and education; ecological responsibility is formulated. One of the major problems of the mankind 

in the beginning of the 21
st
 century is to overcome the global ecological crisis. There is no alternative, 

as if mankind fails to solve this issue, it will jeopardize its existence. 

In present day ecological challenge of the existence of human civilization and its development 

on the planet is determined by perceiving that mankind’s technological abilities became equal to the 

global processes of Earth’s development. By perceiving this, we realize that, first of all, as B.I. 

Vernadski noted, noosphere becomes the core factor of planet’s, as cosmic body’s, development; on 

the other hand, as hundreds and thousands years ago, the issue of self-survival of homo sapiens, as a 

biological creature, will still be at stake. All this is caused by the ecological imbalance on the planet, 

which gradually becomes irreversible and has a negative influence on humans’ physical as well as 

psychological development, their health and genotype . In the 80’s an international commission on 

environment development was created by the UN. With an aim of solving issues connected to the eco-

logical crisis a concept of sustainable development of human society and natural environment has been 

suggested which was approved by many countries in the world [1,2]. 

Human’s controversy towards nature’s evolutionary development is the reason of 

anthropocentric ecological consciousness which is the psychological cause of ecological crisis. Corre-

spondingly, the alternative form of thinking should be the kind where the relationship – human as a 

subject of the development of planet and planet as the subject of nature’s development – exists. 

Generally, under the term of ecological consciousness is meant the reflection of human’s attitude 

towards nature in psychic, which plays a role of mediator between human and nature. As researches 

showed, ecological consciousness is a complex psychological education which includes cognitive, 

regulatory, emotional and ethical aspects [3,4].  

Therefore, it is quite clear that human’s ecological responsibility is determined by its role as the 

subject of development of various daily aspects. This points that a human can be seen as subject of 

ecological responsibility in this or that form, according to what he thinks. Epistemological subject of 

self-development (as a representative of mankind) in relation towards environment – consciousness of 

anthropocentric level with or without ecological responsibility. Epistemological subject of ecological 

evolution of mankind’s consciousness – with the level of knowledge from biosphere to noosphere, 

human with his ontological role in the development of global ecosystem. The ecocentric level of con-

sciousness. Ontological – noospheric subject on the planet with which a human should create united 

ontological subject (polysubject) with connection to evolution (co-evolutioin); ecocentric type of a 

human starting with an individual including society and planetary scales.  

Based on above mentioned, we can say that the perspectives of finding the ways of implementa-

tion of sustainable development is based on how much an individual will be able to find the principles 

and idea of nature in himself.  

 

Reference:  

1. Iasvin V.A. Psychology of Relation to Environment. Moscow., 2000.  

2. Medvedev V.I., Aldasheva A.A. Ecological Consciousness: Book. Moscow. 2001. 

3. Panov V.I. Ecological Psychology: Experience of Building Methodology. Moscow. 2004.  

4. Panov V.I., Egorova T.E., Lapchinskaya N.V. Psychic Condition in the Structure of Ecologi-

cal Consciousness // Psychology of Psychic Conditions. Editor: A.O. Pokhorova. Vol. 4. Kazan. 2002.  
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М.Т. БЕЦЬ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНОСТІ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
An interpretation of the essence of social and environmental responsibility сommercial аctivities 

in terms of functions (communications, incentive, compensation, preventive). Considered instruments 

and elements of socio-environmental responsibility сommercial аctivities. Proposed criterion for 

assessing social and environmently responsibility сommercial аctivities as a measure of the value of 

the cost to the system of recycling waste trade and business income from turnover. 

Вдосконалення методичних підходів до встановлення змісту соціально-екологічних хара-

ктеристик торговельного підприємництва дозволяє залучити до процесу становлення вітчизня-

ного зеленого бізнесу усіх учасників формування товарообороту (стейкхолдерів).  

Добровільні ініціативи суб’єктів торговельного підприємництва щодо CSR (Corporate 

Social Responsibility) сприяють підвищенню довіри до них на міжнародному ринку у розрізі ви-

конання вимог проекту міжнародного стандарту ISO/WD 26000 «Керівництво з соціальної від-

повідальності» (Guidance on Social Responsibility) щодо дотримання прав людини на якісне на-

вколишнє середовищє та сприяють загальному «озелененню бізнесу» в країні. 

Автор рекомендує сутність соціально-екологічної відповідальності торговельного підп-

риємництва трактувати у розрізі її функцій (комунікаційна, стимулююча, компенсаційна, пре-

вентивна,), як добровільне та свідоме виконання, використання і дотримання суб’єктами суспі-

льно-екологічних відносин (держава, бізнес, громадськість, споживачі, персонал, постачальни-

кии, власники), приписів, соціальних та екологічних норм, а у випадку їх порушення – застосу-

вання до порушників заходів впливу, передбачених цими нормами для збереження сталого ба-

лансу економічних, соціальних та екологічних інтересів у процесі підприємницької діяльності 

шляхом попередження, зменшення та компенсування витрат обігу та відшкодування збитків 

нанесених соціально-екологічному середовищу. 

Відтоді пропонується основними елементами, які формують соціально-екологічну відпо-

відальність торговельного підприємництва, вважати: соціально-відповідальну політику; соціа-

льно-екологічний аудит; систему залучення працівників до соціально-екологічних ініціатив; 

«зелене постачання» товарів; логістику «зелених товарів». 

Систему критеріїв соціально-екологічної відповідальності торговельного підприємництва 

доцільно сформувати з наступних індикаторів-показників: дотримання соціальних та екологіч-

них зобов’язань; ефективність енергетичного та соціального менеджменту, ефективність залу-

чення зацікавлених осіб, дії, поведінка або рішення яких можуть впливати на прибуток підпри-

ємця і на процеси всередині фірми (стейкхолдерів).  

Доцільно активно популяризувати в підприємницькому середовищі досвід використання 

інструментів соціально-екологічної відповідальності, зокрема етичні та екологічні кодекси, ка-

рти та практику створення комітетів з етики, соціальні та екологічні ревізії та звіти, навчання 

етичній та екологічній поведінці (тренінги), етичні та екологічні експертизи, соціальне та еко-

логічне інвестування, систему методів морального заохочення і покарання, соціальні комуніка-

ції. 

Пропонується окрім типових економічних, екологічних та соціальних показників оцінки 

рівня соціально-екологічної відповідальності підприємців використати величину співвідно-

шення витрат на функціонування системи рециклінгу відходів торговельного підприємництва і 

прибутку від товарообороту. Лише на основі ідентифікації інтересів та визначення внесків та 

вигод від взаємин з торговельним підприємством, які отримують ключові зацікавлені сторони 

від участі в організації системи рециклінгу відходів, стає можливим обґрунтувати систему по-

казників оцінки соціально-екологічної відповідальності торговельного підприємництва, засто-

сування якої дає можливість одержати реальну оцінку ефективності його функціонування. Оці-

ночні показники та рейтинги соціально-екологічної відповідальності призначені відобразити 

рівень активності торговельного підприємництва в рамках системи оцінювання соціально-

екологічної відповідальності на локальному рівні, в галузі та в регіоні. 
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Н.А. БІЛЕЙ, Н.П. ЯВОРСЬКА, (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ – ПРИБУТКОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The international community proved that the a priority direction of waste management is 

recycling, but incineration and disposal should be limited as much as possible. Found that in Ukraine 

the problem of solid waste are through legislation, because legislation simply does not oblige them to 

process. 

 

Накопичення відходів – одна із найважливіших і найактуальніших серед проблем за-

бруднення навколишнього природного середовища, що є істотним елементом у реалізації цілей 

сталого розвитку. З цієї причини тривалий час у цілому світі удосконалюються технології по-

водження з цими відходами, щоб довести їх життєвий цикл до логічного завершення.  

Сфера поводження з твердими побутовими відходами у кожній країні складається зде-

більшого із підприємств промислової переробки, сміттєспалювальних заводів, а також поліго-

нів для захоронення. Провідними країнами світу та Європи вже давно доведено, що пріоритет-

ним напрямом поводження з відходами є їх переробка, а спалення та захоронення повинні мак-

симально обмежуватись. Позитивні ж результати заходів поводження з побутовими відходами 

є наслідком розумного поєднання усіх наявних технологічних можливостей. У розвинутих кра-

їнах перероблені відходи давно стали повноцінним продуктом міжнародної торгівлі. З вторин-

ної сировини отримують теплову та електроенергію.  

Одним з лідерів переробки сміття є Швеція, де переробляють 99% усіх своїх відходів та 

імпортують сміття з інших країн. За допомогою вторинної сировини опалюють будинки, забез-

печують їх електроенергією. Схожа ситуація і в Німеччині, Швейцарії та Австрії. У цих країнах 

сміттєзвалища закриті.  

Основою системи управління відходами в ЄС служить Концепція управління відходами 

та проголошені в ній принципи сталого розвитку:  дотримання ієрархії поводження з відходами 

(пріоритетності); принцип обережності: там, де існують загрози серйозного або незворотного 

руйнування, недостатність повної наукової визначеності не повинен використовуватися як при-

чина для того, щоб відкласти прийняття економічно обґрунтованих заходів і запобігти потен-

ційній деградації навколишнього природного середовища; принцип близькості передбачає, що 

відходи мають перероблятися і знешкоджуватися як якнайближче від місць їх утворення, бо це 

скорочує час, енергію, ймовірність аварій, фінансові витрати, вплив на навколишнє природне 

середовище від транспортування; принцип «забруднювач платить» встановлює фізичну та фі-

нансову відповідальність виробника за весь життєвий цикл товару та його упаковки навіть піс-

ля закінчення їх використання споживачем. 

Як показує досвід розвинених країн, при вмілому поводженні з відходами, їх переробка 

є джерелом доходу як підприємців, так і держави в цілому. Проте така підприємницька діяль-

ність в Україні не користується попитом. Сьогодні у нас є лише 4 сміттєспалювальних заводи 

у: Києві, Дніпропетровську, Харкові та окупованому Севастополі, проте працює лише київсь-

кий завод «Енергія».  

Трагедія навесні 2016 р. на Грибовицькому звалищі біля м.Львів вкотре нагадала країні 

про глобальні екологічні проблеми спричинені накопиченням на звалищах мільйонів тон твер-

дих побутових відходів. За підрахунками екологів, Україна накопичила 54 млн кубометрів від-

ходів; щороку сміттєві полігони поповнюються приблизно на 15-17 мільйонів тонн. За останні 

10 років кількість відходів, що утворюються на одну людину, зросла на 75% і становить приб-

лизно 300-400 кг на рік. Водночас велика кількість сміттєзвалищ перевантажена та не відпові-

дає нормам екологічної безпеки, що спричинено недосконалістю вітчизняного законодавства, 

оскільки закони не зобов'язують переробляти відходи (передбачено лише один спосіб утилізації 

– захоронення). 

Україні досягнути рівня європейських держав у сфері переробки твердих побутових ві-

дходів і розвитку підприємницької діяльності у цій сфері цілком реально, лише потрібно розро-

бити ефективну національну систему поводження з відходами, яка починалась би із запобігання 

утворенню відходів, забезпечувала б роздільний збір сміття, його транспортування та перетво-

рення у ресурс. 
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Т.В. БОЙКО, І.М. ДЖИГИРЕЙ, А.О. АБРАМОВА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВЗАЄМОДІЇ ТЕХНОГЕННОГО 

ОБ’ЄКТУ З ІНДУСТРІАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 
Національний технічний університет України «КПІ» 

 
The analysis of the sources of environmental risks that affect the process of interaction 

between man-made object and ecological industrial system has been held. A conceptual model of risks 

of changes in ecological industrial system in interaction with man-made object is proposed. In order to 

evaluate the interaction of man-made object and ecological industrial system it proposed to use object 

approach. 

 

Проблема взаємодії людського суспільства та природи стала однією з найважливіших 

проблем сучасності. Становище, яке складається у відносинах людини з природою, в багатьох 

випадках стає критичним. Враховуючи це, виникає завдання передбачення можливих наслідків 

аварій, оцінки потенційної небезпеки промислових підприємств з метою запобігання можливих 

аварій і мінімізації збитку для навколишнього природного середовища і людини в разі їх вини-

кнення. З огляду на особливості життєвого циклу техногенного об'єкту принципове значення 

має етап, на якому він перебуває: проектування; регламентна експлуатація (штатна робота); 

аварійна ситуація; утилізація. Особливим випадком, якому характерна значна невизначеність, є 

надзвичайна ситуація, яка може бути наслідком аварійної ситуації, яку спричинили як умови 

експлуатації техногенного об'єкта, так і зовнішні (як природні, так і техногенні фактори) фак-

тори. При цьому на кожному етапі виникають загрози незворотних змін у навколишньому при-

родному середовищі, які можна вимірювати таким показником як екологічний ризик. 

При розробленні методів оцінювання взаємодії техногенного об'єкту та індустріальної 

системи найбільш прийнятним є об'єктний підхід. Якщо об'єкт, що знаходиться на певній тери-

торії, інформаційно можна описати  векторною функцією виду )(


 , де 


 - вектор параметрів 

об'єкта який, в загальному вигляді визначається за (1): 



























),....,,(

........................

),....,,(

),....,,(

21

212

211

kn

k

k

xxxy

xxxy

xxxy




,       (1)
 

де ),....,,(
21 ki

xxxy - функція, що описує i-ту властивість об'єкта, яка визначається сукуп-

ністю k вихідних змінних. В окремому випадку функція може бути константою. Значення влас-

тивостей об'єкту розглядаються як в залежності від етапів життєвого циклу, часу, а також і від 

ймовірності виникнення деякого аварійної події. Наприклад, для оцінювання впливу проекто-

ваного техногенного об’єкту на атмосферне повітря, функція, що описує його властивість має 

вигляд:  y(Ci, ГДКі) (Сi – фактична або прогнозна концентрація і-ої речовини, мг/м
3
; ГДКі – гра-

нично допустима концентрація і-ої речовини, мг/м
3
); для впливу на поверхневі води: y(Ci, ГДКі) 

(Ci – фактична концентрація компонента (показника), ГДКi – встановлена величина нормативу 

показника забруднення поверхневих вод); для впливу на грунти: y(Ci, Сфі) (Ci– фактична конце-

нтрація забруднюючої речовини у ґрунті, мг/кг; Сфі – фонова концентрація забруднюючої речо-

вини у ґрунті, мг/кг). 

Якщо індустріальну екологічну систему розглядати як багатопараметричний  об'єкт, то 

її можна інформаційно описати аналогічно виразу (1), тільки функції будуть визначати власти-

вості індустріальної екологічної системи від її параметрів. Слід зазначити, що визначення скла-

дових взаємодії техногенного об’єкту та індустріальної системи настільки складна задача, що 

для практичного використання виникає значна невизначеність навіть для невеликих об'єктів. 

Основною задачею подальших досліджень є встановлення зв’язку між випадковою величиною  

P і змінними стану промислового підприємства Y, що породжують антропогенний вплив із ви-

користанням індексного методу на основі індексних показників стану небезпечності об'єкта.  

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Держаного фо-

нду фундаментальних досліджень за конкурсом Ф64. 
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В.Є. ГОНЧАРУК, Н.М. ЯВОРІВСЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
The article introduces to the global problem of mankind , which is terrorist activity, justifying 

the relevance of a democratic society fighting for their safety and freedom. Examples that demonstrate 

the versatility and power of terrorist movement and architectural sites significant role in this process. 

Posted scientifically based proposals to improve the stability of architectural environment against this 

threat and examples effectively combat it. 

 

Концепція сталого розвитку передбачає збереження нормальних умов життя для майбу-

тніх поколінь водночас із забезпеченням усіх потреб теперішнього населення Землі. Для усіх 

людей потреба в безпеці є найпріоритетнішою після фізіологічних потреб, а велику загрозу 

безпеці у наш час створюють тероризм та злочинна діяльність. 

Ця діяльність в значній мірі залежить від архітектурного простору, в якому проживає 

сучасна людина, адже, у більшості випадків, ціллю терористів є архітектурні об’єкти. Більшість 

населення нашої планети проживає у містах, простір яких можна поділити на три рівні, у кож-

ному з яких, як показує досвід, можливі масштабні терористичні дії.  

Такими рівнями є: 

- Підземний (20 травня 1995 року в токійському метрополітені відбувся терористич-

ний акт із застосуванням заріну, в результаті чого отруєними були понад 6000 осіб); 

- Наземний (через терористичні атаки в Іль-де-Франсі у листопаді 2015 року, де 

майже одночасно відбулися кілька інцидентів, загинуло не менше 129 осіб); 

- Надземний (терористичний акт на Всесвітній торговий центр і Пентагон — серія 

терактів 11 вересня 2001 року на території США, яка була здійснена за допомогою пілотова-

них літаків. Встановлено, що через замах загинуло 2 974 людей). 

Важливо застосовувати сучасні способи захисту архітектурних об’єктів від можливих 

терористичних актів. До цих способів відноситься підвищення рівня “невидимої безпеки” 

(принцип проектування будівель та споруд, в яких захисні елементи невидимі для неозброєного 

ока), застосування новітніх технологій в архітектурних об’єктах та створення безпечного прос-

тору завдяки архітектурній організації середовища. 

Статистика свідчить, що у системі “людина-техніка-середовище” неадекватні дії люди-

ни у різних ситуаціях є причиною близько 75% нещасних випадків. [1] За допомогою відеоеко-

логії, яка вивчає взаємодію людини з видимим середовищем, досліджено, що на психічний стан 

людини сильний вплив має те, що вона бачить. Самопочуття людини погіршується при спогля-

данні гомогенних та агресивних видимих полів. Це може призвести до розладів психіки, що, в 

свою чергу, створює чи збільшує небезпечну криміногенну обстановку. 

Формування середовища життєдіяльності пов’язується з потребою творення комфорт-

ного простору. Той самий простір може сприйматися по-різному – видаватися малим або вели-

ким, комфортним або дискомфортним. Отже, доцільно вводити якісні параметри, які врахову-

ватимуть особливості соціальних груп людей та ментальних особливостей народу стосовно 

простору життєдіяльності. [2] 

В відкритому суспільстві існує рівновага між сферою свободи та індивідуальною безпе-

кою. Саме цей стан рівноваги є основною ціллю терористів. Тобто, загрозою демократії є не 

сам тероризм, а багатогранні і далекосяжні наслідки, які він приносить. Закрити себе в  пильно-

ваній фортеці, чим раз вишуканіші системи моніторингу не вирішують проблему. [3] 

Список використаних джерел: 

1. Кулалаєва Н. В., Михайлюк В. О. Культура безпеки людства. Монографія. Миколаїв: 

Видавництво Ірини Гудим, 2011. – 371 с.; 

2. Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем / Інститут регіональних 

досліджень НАН України. – К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. – 400 с.: іл. 

3. Jasiński Artur, Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna – 

budynek, 2012; 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA
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Л.С. ГРИНІВ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 
ПРОСТОРОВА МАКРОЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТУ: 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Based on Volodymyr Vernadsky’s teachings, theoretical and methodological problems of 

spatial macroeconomics formation, guided by transdisciplinary approaches, are considered. Basic 

categories and identities of spatial economic analysis of sustainable nature use are defined. The 

theoretical aspects of the noosphere model of environmentally sustainable development, and its 

function in the economy, are considered. 

 

Сьогодні світ дедалі більше зіштовхується з проблемою зростаючої дефіцитності не 

тільки природних ресурсів, а й чинників відтворення наземних природних систем, де вони фо-

рмуються. Це зумовлює потребу в уважнішому ставленні до проблем збереження природної 

продуктивності поверхні Землі, на чому у свій час наголошував український вчений, засновник 

фізичної економії – Сергій Подолинський. Саме цей всесвітньо відомий вчений вперше у світо-

вій науковій думці звернув увагу на те, що економіку світу не можна розглядати ізольовано від 

економіки Космосу. Трактуючи працю як фактор виробництва, вчений наголошував, що корис-

ною працею в економіці можна вважати лише ту, яка збільшує енергетичний бюджет Землі. Як 

можна ввести ці геніальні ідеї вченого в сучасну макроекономічну науку? Адже слушність від-

криттів Великого Українця підтверджують реалії сучасного світу. У наш час за 17 днів світова 

економіка виробляє стільки, скільки вона виробляла за увесь 1900 рік. Водночас прискореними 

темпами споживається харчовий ресурс планети, тобто первинна продукція фотосинтезу Землі. 

Ця продукція становить собою кількість сонячної енергії, що акумулюється зеленими рослина-

ми в результаті фотосинтезу, а її біохімічна енергія підтримує всі форми життя тваринного та 

людського світу. 

За оцінками Р. Вітоусека, 40% річного обсягу цієї продукції йде на задоволення потреб 

людства, решта – на споживання іншими видами, що проживають на суші. Однак за сьогодніш-

ніх темпів економічного зростання це значення може подвоїтися й вже у 2030 р. становитиме 

80% , що є критерієм глобальної катастрофи. 

Що є базовим підґрунтям для збереження просторового ресурсу біосфери та економіки? 

Згідно із законами нерівноважної термодинаміки та законами розвитку біосфери, відкритими В. 

Вернадським, можна стверджувати, що таким підґрунтям є збереження стійкості негентропій-

ного бюджету кожної точки простору наземної частини біосфери. Тоді об’єктивно розширю-

ється система макроекономічних пропорцій в кожному національному господарстві у зв’язку з 

імплементацією в неї параметрів фізики простору наземної біосфери, що є джерелом первинних 

життєдайних ресурсопотоків на планеті, а отже, і в світовій економіці. 

На макроекономічному рівні це означатиме, що обсяг ВНП, створеного у національній 

економіці як складній екологосоціогосподарський системі (ЕСГС), зумовлюється не лише суто 

економічними компонентами: 

Y = С + I + G + NX,    

де С – споживання; І – інвестиції; G – державні закупки; NX – чистий експорт,  

а й біофізичними компонентами сукупної екологічної пропозиції екосистем всіх ланд-

шафтів території держави як складної ЕСГС: 

Y1 = С1 + I1 – А1      

де Y1 – екологічна пропозиція ЕСГС; C1 – споживання внутрішньої енергії у процесі бі-

офізичної та соціоекономічної роботи ЕСГС; I1 – інвестиції негентропії (впорядкованості, що 

надходить з енергією Сонця); A1 – обсяг ентропії, що утворюється у зв’язку з виконанням в 

ЕСГС біофізичної та соціоекономічної роботи. 

Отже, дослідження взаємозалежностей між компонентами сукупної пропозиції екологі-

чних благ і сукупної пропозиції економічних благ, розрахованих на основі агрегування відпові-

дних показників мезорівневих ЕСГС, дають змогу підійти до обґрунтування нових макрорівне-

вих тотожностей просторової макроекономіки. Однак ці питання можуть вирішуватися лише 

через моделювання нових фізико-економічних функцій економіки складної екологосоціогоспо-

дарської системи держави. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ 
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Національний університет харчових технологій, 

 
2
Університет державної фіскальної служби України 

 
The system of providing the population with drinking water in Ukraine. It is shown that the 

drinking water supply in the state is made mostly from surface sources of water which is classified as 

«contaminated» and «dirty». Technology potable water currently used in Ukraine have a number of 

significant shortcomings and should be improved. Alternative ways of solving the problem of 

providing the population with quality drinking water is the use of a local purification of water, pump 

rooms, the production of bottled water. 

 

Забезпечення населення питною водою наразі одним з факторів, що обмежує розвиток 

людської діяльності, і, відповідно, виступає однією з найвагоміших перешкод на шляху сталого 

розвитку як окремої країни, так і людства в цілому. За даними Міжнародного банку, понад 1 

млрд. осіб не мають доступу до чистої води, 40 % населення відчувають дефіцит води, а близь-

ко 3 млрд. людей проживають в антисанітарних умовах [2]. Отже, одним з пріоритетних за-

вдань у сфері екологічної безпеки на шляху до сталого розвитку є забезпечення населення во-

дою належної якості й у достатній кількості. 

За запасами води, доступними для використання, Україна належить до малозабезпече-

них країн [3]. Разом з цим, в Україні практично не реалізуються жорсткі цільові програми сто-

совно збереження й ощадливого використання запасів питної води. Питне водопостачання в 

Україні в середньому на 80 % (в окремих регіонах – майже на 100%) забезпечується з поверх-

невих джерел, причому значна їх частина є незахищеними від техногенного забруднення [1]. 

Для всіх водних басейнів України актуальною є проблема екологічного стану водних об’єктів. 

Так, вода у більшості поверхневих водойм класифікується як «забруднена» і «брудна» (ІV-V 

клас якості). Найбільш гостра ситуація спостерігається в басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, 

річках Приазов’я, окремих притоках Дністра і Західного Бугу, де якість води класифікується як 

«дуже брудна» (VI клас) [2]. 

Традиційна технологія водопідготовки, яка із незначними удосконаленнями здебільшо-

го застосовується й сьогодні, не завжди дозволяє досягти зниження вмісту ряду забруднюючих 

речовин до меж, установлених нормативними документами на питну воду, що вимагає модер-

нізації технології і обладнання для підготовки питної води. Крім того, слід зазначити, що «тра-

диційні» технології очищення питної води є досить енергоємними та супроводжуються знач-

ними втратами [1]. Серед причин наявного стану підготовки питної води слід визначити недо-

статній рівень фінансування, високі експлуатаційні витрати, зношеність водопровідних мереж, 

низьку культуру споживачів. Наразі вирішення проблем питного водопостачання потребує 

комплексного підходу. В першу чергу, система забезпечення населення питною водою гаранто-

ваної якості повинна базуватися на впровадженні сучасних технологій водопідготовки, споруд, 

реагентів, матеріалів та обладнання, а також відновленні мережевих систем розподілу питної 

води. Особливої уваги потребує питання розробки нових ефективних методів очищення приро-

дних вод та удосконалення існуючих технологічних процесів підготовки питної води. Крім то-

го, альтернативними шляхами вирішення проблеми забезпечення населення якісною питною 

водою є застосування систем локального доочищення водопровідної води, бюветів, виробницт-

во бутильованих вод.  

Список використаних джерел: 

1. Аналіз актуальних чинників погіршення якості питного водопостачання в контексті 

національної безпеки України. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1037 

2. Екологічна ситуація та стан питної води в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/ekologichna-situatsiya-ta-stan-pitnikh-vod-ukraini 

3. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в 

Україні у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/1782/..2012.pdf 
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http://old.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/1782/..2012.pdf
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The global organic market will exceed $ 212 billion by 2020. According to the forecasts, a 

significant share of organic production will belong to Ukrainian agricultural producers who need state 

support in order to improve the relevant legislation, gain international accreditation of Ukrainian 

organic certification bodies, insure harmonization of the national standards for organic production 

with the European standards, promote creation of the formal register of national organic producers. 

 

Ключовою складовою сталого розвитку сільського господарства є органічне землеробс-

тво. Аналітичні дослідження американських фахівців показали, що ринок органічних продуктів 

на перспективу буде рости щорічно в середньому на 15,5 % і загальний обсяг ринку за прогно-

зами до 2020 року складе близько $ 212 млрд. Бізнес-аналітики наводять низку факторів, які 

підтверджують, що вирощувати органічні продукти стає більш вигідно (в середньому на 22-

35 %), ніж звичайні. В Європі та Америці органічний рух набув масштабів національної ідеї. 

Однак, західні виробники не в змозі задовольнити у повному обсязі попит на органічні продук-

ти і зацікавлені у залученні нових постачальників. У цьому зв’язку, органічне землеробство на-

буває особливої актуальності в Україні, де сконцентровано до 20 % усіх чорноземів планети і 

попит на органік перевищує пропозицію в сотні разів.  

Станом на 01.01.2016 року в Україні під органічним виробництвом зайнято лише приб-

лизно 400 тис. га землі, що становить менше 1 % від загальної кількості сільськогосподарських 

угідь, в той час як у країнах Європи і Америки цей показник досягає 5–10 %. За даними Швей-

царсько-українського проекту FIBL, Україна пощо займає 11-е місце в Європі за обсягами ви-

робництва органічних продуктів і до 2020 року може стати однією з п'яти найбільших виробни-

ків органіки в світі. Крім того, українське суспільство готове підтримувати виробника органіч-

них продуктів, про що свідчать результати дослідження міжнародної компанії TNS, згідно з 

якими 60 % українців віддали б перевагу екологічним продуктам харчування.  

Сьогодні Україна вже успішно експортує органічну продукцію (зернові та олійні куль-

тури, дикороси, мед) і з кожним роком стабільно нарощує обсяги. За даними Федерації органі-

чного руху України, зараз налічується близько 300 вітчизняних органік-виробників, а в магази-

нах можна знайти близько 150 видів українських органічних товарів. Крім того, в Україні за-

тверджено свій власний логотип, що підтверджує екологічну безпеку органічної вітчизняної 

продукції. Проте, максимально використовувати потенціал українського органічного сектору 

неможливо без державної підтримки, яку отримують аграрії більшості європейських країн та 

країн світу. Значні фінансові інвестиції готові надати іноземні компанії, але необхідно запрова-

дити прозорі інструменти державного регулювання даного сегмента аграрної галузі. 

Що очікують українські виробники органічної продукції: 

- удосконалення законодавства, що регулює органічний ринок; 

- акредитацію на міжнародному рівні українських органів органічної сертифікації (з 16 

акредитованих органів, які працюють в Україні, лише один український), що дозволить значно 

знизити витрати виробників; 

- національні стандарти на органічну продукцію, які будуть гармонізовані з європейсь-

кими та світовими нормами; 

- створення офіційного реєстру національних виробників органічних продуктів. 

Потреба у вітчизняній органічній продукції є як на зовнішньому, так і на внутрішньому 

ринку. Саме тому українському виробнику органіки не варто боятися виходити на міжнародний 

ринок. На це націлює розвиток сучасного агровиробництва та державна комплексна стратегія 

розвитку сільського господарства в Україні до 2020 року, яка робить акцент саме на просування 

органічних технологій. 
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Л.В.ЖАРОВА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД - МОЖЛИВОСТІ  

ТА ОБМЕЖЕННЯ 

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», 

Вища школа економіко-гуманітарна (м. Бельсько-Бяла, Польща) 
 

Conventional wisdom says that sustainable development is not only the modern tendency of 

socio-economic develop but a prerequisite for this development. Sustainable development should to be 

a background for all strategic and tactic initiatives in Ukraine. There is a large body of rigorous 

economic research devoted to that subject. It includes a lot of counterfactuals. Our hypothesis is that 

environmental peacebuilding is a clue to overcoming recession and conflict transformation in Ukraine.  

Сталий розвиток у сучасному світі вже не є філософемою, а довгостроковою стратегію 

розвитку, що ґрунтується на сприйнятті екологічних проблем, використання ресурсів та довкіл-

ля. Головною гіпотезою такої стратегії є необхідність поєднання соціальної, економічної та 

екологічної складових для досягнення довготривалого суспільного благополуччя. Останні роки 

у науковому та міжнародному середовища загальний дискурс  зміщується із обговорення при-

родних ресурсів та навколишнього середовища, як причини конфліктів та війн, а також «ресур-

сного прокляття» країн, до використання ресурсів, охорони довкілля та сталого розвитку, як 

основи для діалогу та трансформації конфліктів на основі покращення соціально-економічного 

становища країн. З’являється термін екологічне миробудивництво (Ecological / Environmental 

peacebuilding) для визначення кооперації з використання та охорони довкілля у рамках миро-

творчої діяльності. Діють численні міжнародні ініціативи зі співпраці для трансформації конф-

ліктів у соціально-економічне зростання на основі зрівноваженого використання природних 

ресурсів та охорони довкілля, підвищення екологічної безпеки тощо. Означені тенденції є не 

просто актуальними для України, вони мають створити основу для позитивних змін у сучасній 

ситуації із мінімізацією шкоди довкіллю та стимулюванням щодо раціонального природокори-

стування. 

В межах дослідження ми дійшли висновку, що особливий період в економіці не слід 

обмежувати виключно періодом мобілізації, воєнним часом і частково відбудованим період пі-

сля закінчення воєнних дій. У рамках економічних досліджень особливий період повинен 

сприйматись як період  функціонування держави в умовах конфлікту, що супроводжується ре-

формуванням соціально-економічної сфери та активізації євро інтеграційних процесів, на тлі 

системної світової кризи, переходу до наступного технологічного укладу. Аналіз світового дос-

віду із функціонування економік у особливий період та узагальнення теоретичних та практич-

них напрацювань дозволив зробити висновок, щодо можливості використання терміну транс-

формація конфлікту, як аналогу особливому періоду. Розуміння необхідності врахування та 

збалансування всіх складових розвитку – соціальної, економічної та екологічної – як залогу 

сталості та гармонійності розвитку, створило умови для виникнення екологічного напрямку 

трансформації конфліктів. Саме розуміння необхідності трансформації, а не розв’язання конф-

лікту повинно бути закладено у всі заходи щодо розбудови України. 

Наразі підхід до трансформації конфліктів з використанням екологічного співробітниц-

тва (екологічного миробудівництва) варто сприймати як новітній але недостатньо практикова-

ним і тому надмірно ідеалізованим та універсалізованим. Очевидно, що його застосування і ус-

піх багато в чому залежить від конкретного випадку; узагальнення на сучасному етапі не пред-

ставляється можливим, а розробка єдиної моделі екологічного миробудівництва, як інструмен-

ту трансформації конфлікту є спрощенням.  Впевнені, що для подальшого розвитку цього під-

ходу слід зробити його загальним імперативом, загальновживаною практикою, що дозволить 

зібрати більше інформації та апробувати різні підходи, інструменти та заходи, що підлягають 

аналізу та узагальненню. Вважаємо, що застосування принципів екологічного міробудівництва 

може перетворити ідеалізовану теорію у робочий інструмент трансформації конфліктів. Уявля-

ється, що в Україні може бути застосоване екологічне миробудівництво для трансформації 

конфлікту за підтримки фінансових та консультативних світових та регіональних ініціатив, а 

узагальнення таких практик допоможе у теоретико-методичному забезпеченні цього процесу.  
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Д.Л. КАЛІНОВСЬКИЙ, Т.І. ДАНЬКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

 In these theses highlights the essence of sustainable development of the trading company, 

established its goals and objectives. Deals with the need for integrated management of trade enterprise 

that will contribute to sustainable development. The main components of the mechanism of 

management of trade enterprise. 

 

Сталий розвиток для підприємств, які здійснюють різні види діяльності є одним з голо-

вних чинників забезпечення їхнього ефективного функціонування в конкурентних умова. Підп-

риємства, які займаються торговельною діяльністю вирішують завдання щодо формування та 

стабілізації споживчого ринку для задоволення потреб населення у товарах і товарних послу-

гах, а також дотримання продовольчої безпеки та збереження соціальної стабільності в суспіль-

стві. Тож сталий розвиток у торгівельному підприємництві, можна визначити як процес гармо-

нізації використання економічних, трудових, матеріальних та інших ресурсів з орієнтацією на 

безперервне підвищення соціальної ефективності, оскільки торгівля, орієнтуючись у своїй дія-

льності передусім на інтереси споживача, вирішує багато соціальних завдань, включаючи задо-

волення соціальних потреб і зниження соціальної напруженості суспільства. 

У своїй діяльності торговельні підприємства, які прагнуть досягти сталого розвитку, 

повинні застосовувати систему управління, що дозволяє цілісно, комплексно підходити до про-

цесу взаємодії різних підсистем, які приймають участь в управлінських процесах.  

Система управління торговельним підприємством в науковій літературі, розглядається 

за окремими функціональними сферами діяльності, а саме у вирішенні проблем підвищення 

економічної ефективності діяльності, вдосконалення конкретних функцій. Також під системою 

управління торговельним підприємством розуміють сукупність напрямів управління, таких як 

маркетинг, фінанси, управління персоналом і т.д., або функцій управління - планування, органі-

зація, мотивація та контроль. На практиці, іноді багатогранність системи управління торгове-

льним підприємством ототожнюють з автоматизованими системами управління, розглядаючи її 

лише як технічний інструмент вирішення управлінських завдань, а також  з поняттям «механізм 

управління». 

Основними складовими  механізму управління торговельним підприємством є:  

 ринковий механізм, який формується зовнішнім середовищем функціонування підп-

риємства і включає методи та інструменти ринкового регулювання його діяльності;  

 економічний механізм управління торговельним підприємством, який включає суку-

пність форм, структур, методів, інструментів та формується всередині підприємства з метою 

розробки системи цільових економічних показників його діяльності;  

 соціальний механізм управління включає сукупність форм, методів та інструментів 

управління персоналом підприємства з метою забезпечення високого рівня мотивації, корпора-

тивної культури та соціальної відповідальності;  

 способи контролю за діяльністю торговельного підприємства, які визначають ефек-

тивність усієї системи управління торговельним підприємством.  

Таким чином, управління сталим розвитком торговельних підприємств має на меті за-

безпечення стану внутрішньої рівноваги та збалансованості взаємообміну із зовнішнім середо-

вищем, що сприятиме оптимальному пристосуванню торговельного підприємства до зовніш-

нього середовища і створюватиме умови для безперервного розвитку. 
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О.В.КАХОВСЬКА (УКРАЇНА, ДНІПРО) 

СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 
 

Rated Critical approaches to the interpretation of the category of "sociality". Determined that in 

the models of sustainable development of the regions adequately reproduced the social component.The 

necessity of rethinking the social component in terms of capitalization socialism. Sociality studied at 

the individual and community levels. An updated indicative framework for generating administrative 

decisions for sustainable regional development. 

Реальністю сучасного світу є беззаперечне визнання переважною частиною світової спільно-

ти соціального призначення держави і звернення в силу цього, як ніколи раніше, до соціальних ас-

пектів суспільної динаміки. Солідним фундаментом для її утвердження стала пропозиція спеціаль-

ної комісії ООН  щодо прийняття такої доктрини розвитку, яка виходила з вимоги доповнення всі-

ма країнами концепції економічного зростання соціальними і екологічними чинниками. Подібну 

ціннісну орієнтацію безумовно не могла обійти Україна, яка за зразком найбільш розвинених країн 

світу, розбудовує на власних теренах соціальну державу. В цьому контексті українське суспільство 

переживає вже понад два десятка років поспіль трансформаційні пертурбації, пов’язані зі створен-

ням базових підвалин активізації економічної діяльності і зростанням на їх основі матеріального 

добробуту громадян. Проте здійснювані реформаційні перетворення не призвели не тільки до пок-

ращення життєвого рівня населення, а, навпаки, характеризуються значними соціальними втрата-

ми. Реалії соціального переформатування економіки як країни так і її регіонів вказують на прояв 

деструкцій, які залишаються поза увагою діючої інструментальної бази системи управління, як на-

слідок посилюється просторово-поселенська диференціація. Всі наявні напрацювання щодо індика-

тора відтворення територіального розвитку виходили з визнання необхідності поєднання в ньому 

соціальної, економічної та екологічної сторони цього процесу. Це методологічно вірно. Проте в за-

гальному плані з їх запровадженням в практику управління ситуація із збалансуванням розвитку 

регіонів в соціальному контексті, не те що не змінювалася на краще, а навіть погіршувалася. Постає 

питання про неадекватне відтворення в конструкції моделей сталого розвитку країни та її регіонів 

змісту соціальної складової і потребу її переосмислення в умовах трансформаційної економіки. 

Соціальність підтримується ніби на двох рівнях, а саме на індивідуальному та суспільно-

му. З індивідуалістичної та суспільної природи людини витікають поняття рівності та нерівності. У 

тих випадках, коли індивіди не спроможні поодинці досягти мети задоволення особистих потреб, 

вони створюють спільноти. Спрямовану діяльність таких спільнот регулюють суспільні інституції. 

Ці інституції у різні проміжки часу в силу взаємообумовленості і взаємозалежності або сприяють, 

або гальмують належне функціонування суспільства в цілому. Для досягнення суспільно прийнят-

ного рівня життя слід цілеспрямовано створювати і безперервно удосконалювати суспільні інсти-

туції. Зрозуміло, що в такій інтерпретації соціальності і інституційної архітектоніки її підтримання 

методологічна аргументація сталого розвитку територій держави соціального спрямування дещо 

змінює свої акценти. Вона прив’язується до змін по вісі «індивід-суспільство». Суспільний простір 

на якому відстежується обґрунтованість задіяння на тому чи іншому відтинку часу державного 

впливу на співвідношення індивідуальних та суспільних потенцій формування добробуту, безумо-

вно, не може обмежуватися початковою освітою, гендерною рівністю, дитячою і материнською 

смертністю і системою охорони здоров’я, а саме на цьому акцентуються всі програмні документи. 

Отже індикатором включення соціальної складової в якості компонента політики дій уряду і 

її реалізації через всі відомі інститути та інституції є добробут пересічної людини. В умовах капіта-

лізації соціалізму на національних теренах, дотримання логіки розбудови соціальної держави з по-

тенціями до динамічно змінюваного добробуту населення можливе виключно у разі задіяння в про-

цеси планування та бюджетування державного та територіального розвитку спроможностей соціа-

льного стабілізатора, пов’язаного з дотриманням суспільно прийнятної асиметричної збалансовано-

сті джерельної бази індивідів і суспільства. 
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В.В. КОСОВСЬКА, (УКРАЇНА, ЛЬВІВ), 
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М.О. КУКЕЗА (УКРАЇНА, ДРОГОБИЧ) 

ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ТРАНСФЕР-

НОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 
1
Національний університет «Львівська політехніка» 

2
ТОВ «Універсальна бурова техніка» 

 

The paper suggests creation of energy direction of the transfer system, the basic task of that is 

a choice of optimal variants of power supply of industrial enterprises. The mixed method of power 

supply is also considered, as a partial providing energy from electro-procurement organizations and 

from own wind power-stations. The effectiveness of this method is confirmed by economic 

calculations. 

 

На сучасному етапі ріст цін на енергоносії  призводить до зростання собівартості про-

дукції, що змушує промислові підприємства здійснювати пошук способів зниження вартості 

електроенергії. Одним із шляхів, розв’язання вказаної задачі є використання змішаного способу 

електропостачання від двох і більше незалежних постачальників. Оскільки підприємства дер-

жавної власності не мають економічної самостійності, то будь-які ініціативи пов’язані з додат-

ковим фінансуванням, вимагають погодження з міністерствами та відомствами у структурі 

яких вони знаходяться. На відміну від державних, приватні підприємства можуть  приймати 

самостійно рішення щодо фінансування енергоефективних проектів, однак в їх структурі не 

завжди передбачено наявність фахових спеціалістів по енергоощадності. Вказана проблема 

може бути розв’язана шляхом створення трансферної системи підприємства, зокрема її енерге-

тичного напряму, до функцій якого належить вибір та техніко-економічний аналіз найбільш 

ефективних способів постачання електроенергії. З можливих способів трансферу електроенергії 

найбільш ефективним є змішаний спосіб, який полягає у використанні енергії власних вітрових 

електростанцій (ВЕС) та електропостачальних організацій. Пов’язано це з тим, що залежно від 

фінансових можливостей підприємства встановлена потужність ВЕС може бути недостатньою 

для покриття необхідних потреб виробництва в електроенергії. Для підтвердження доцільності 

такого способу необхідно розрахувати середню ціну 1 кВтгод. Аналіз літературних джерел та 

дослідження авторів показали, що питомі витрати на встановлення ВЕС залежно від її потуж-

ності коливаються в межах 1000-1500 дол за 1 кВт. Детальні розрахунки можливості реалізації 

змішаного способу забезпечення електроенергією підприємства доводять, що у випадку вста-

новленої  потужності електрообладнання 2 МВА з однозмінним графіком роботи, річний обсяг 

споживання електроенергії сягає 1-1,4 млн. кВтгод. Досвід експлуатації ВЕС показує, що кое-

фіцієнт використання встановленої потужності дорівнює 0,3, що дозволяє визначити річний 

обсяг виробництва енергії електростанціями. На основі вище наведених даних на рис.1. показа-

но залежність середньої ціни 1 кВтгод від потужності ВЕС при змішаному способі постачання 

електроенергії. 

 

 
Рис.1. Залежність середньої ціни 1 кВтгод від потужності ВЕС 

З графічної залежності  видно, що із зростанням потужності ВЕС ціна 1 кВтгод помітно 

зменшується, чим доводить доцільність практичної реалізації такого способу енергопостачан-

ня. 
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С.О.ЛЕВИЦЬКА (УКРАЇНА, М. РІВНЕ) 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ   

ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ 
Національний університет водного господарства та природокористування 

 

Analyzes the need for implementation of analytical accounting indicators of economic support 
for social protection and environmental safety within the business enterprise. Taking into account 

international practices are based on basic and derived economic indicators, indicators of qualitative 
and quantitative environmental safety, performance of social security of employees. Methods and 

organization of accounting sustainable development, alternative sources of financial provision to 
ensure socio-economic balance are offered.  

В основі державного регулювання збалансованості національного  суспільно-
економічного розвитку – суб’єкт господарювання, відтак - дослідження методичних та практи-

чних підходів економічного забезпечення механізму збалансованої господарської діяльності, 
його відображення в обліку та звітності в контексті сучасних економічних трансформацій  пот-

ребують продовження. Відповідно до стратегії та мети діяльності вітчизняних підприємств уза-
гальнимо поняття «збалансована операційна діяльність підприємств» передбачає  комплексну 

збалансованість трьох її складових, зокрема: позитивну динаміку економічних показників (еко-
номічна складова); соціальне забезпечення працівників (соціальна складова); екологічну безпе-

ку операційної діяльності (екологічна складова). Економічні показники – базові та похідні по-

казники фінансового результату та ресурсного забезпечення.  Показники екологічної безпеки, 
що формують оцінку екологічно безпечних умов виробництва та праці, забезпечення екологіч-

но-відтворювального впливу результатів господарювання на регіональний розвиток за якісни-
ми (V) та кількісними (VV) вимірами, включають: поживання енергії та тепла (VV), викорис-

тання виробничих запасів (VV), використання природних ресурсів (VV), якість внутрішнього та 
зовнішнього повітряного середовища (V) та ін. Показники соціального забезпечення  - показ-

ники раціонального використання та відтворення трудових ресурсів; міжнародна практика зба-
лансованості класифікує їх за групами: забезпечення здоров’я; розвиток корпоративної культу-

ри; навчання, підвищення кваліфікації; відпочинок та розваги; мотивація праці. В інтегрованій 
системі господарського обліку (ІСГО) показники збалансованого розвитку знайшли відобра-

ження практично в кожній підсистемі обліку на основі введення аналітичних субрахунків 
(рис.1). 
 

 

 
 

 

 
 

Рис.1. Інтеграція показників збалансованості підприємницької діяльності в  ІСГО 
Альтернативними варіантами фінансування Програми  соціального забезпечення та 

екологічної безпеки з урахування нормативного регулювання обліку можуть бути: облік захо-
дів виконання Програми за рахунок інших операційних витрат із введенням аналітичних субра-

хунків: Дт «Інші операційні витрати» - Кт «Ресурси (постачальники)»; створення фонду шля-
хом відрахування з прибутку: Дт «Використання прибутку» - Кт «Фонд збалансованої діяльно-

сті»; Дт «Фонд збалансованої діяльності» - Кт «Ресурси (постачальники)»; використання попе-
редньо створеного забезпечення на реалізацію Програм збалансованої операційної діяльності: 

Дт «Інші операційні витрати» - Кт «Забезпечення» , Дт «Забезпечення» - Кт «Ресурси (постача-
льники)». Інтеграція  в світові ринки «диктує» необхідність врахування міжнародних стандар-

тів бухгалтерського обліку та звітності, уніфікацію форм звітності бюджетного обліку та обліку 
підприємницької діяльності, що потребує затвердження на державному рівні Інтегрованої фор-

ми звітності – в т.ч. за показниками збалансованості. Інформаційне поєднання даних фінансової 
звітності та Інтегрованої (принаймні, у галузевому зрізі) дозволить оцінити  рівень збалансова-

ності соціально-економічних та екологічних параметрів, забезпечуючи тим самим позитивний 

вплив операційної діяльності на розвиток регіональної економіки та суспільного національного 
розвитку в цілому. 

 
Бухгалтерський облік 

Управлінський облік 

Показники збалансованості 

підприємницької діяльності 

Статистичний облік 

Податковий облік 
Внутрішньогосподарський облік 
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1А.В.ЛИСИЦЯ, 
2
Т.А. ВЕЛЕСИК (УКРАЇНА, РІВНЕ) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ПОХІДНИХ ГУАНІДИНУ  

ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ  
1
Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН 

2
Національний університет водних біоресурсів та природокористування 

 
Our data allow us to expect the presence of growing stimulatory action for 

polyhexamethyleneguanidine (PHMG) under determined conditions. The comparative analysis of 

PHMG action was carried out on seeds of wheat, pea, rye, beet and maize. It was shown that PHMG 

succinate could stimulate the growing of seeds. PHMG was also capable to increase their germination 

and vigor. The action on seeds of PHMG mixtures with inorganic salts (microelements boron, zinc, 

cobalt and magnesium) has also been examined. Most efficient growth stimulation was achieved after 

15-30 minutes pre-sowing soaking of seeds of peas and beets. The stimulatory concentrations of 

PHMG were falling within the range of 0.001 to 0.5 %. 

Одним з аспектів сталого розвитку є підвищення ефективності рослинницької галузі. 

Для збільшення врожайності сільськогосподарських культур необхідний якісний насіннєвий 

матеріал. Захист насіння від хвороб бактеріальної, вірусної і грибкової етіології, а також під-

вищення його схожості та енергії проростання вимагає застосування новітніх екологічно безпе-

чних технологій і засобів обробки. До перспективних сполук можна віднести полімерні похідні 

гуанідину, зокрема солі полігексаметиленгуанідину (ПГМГ). Зазвичай ПГМГ використовують в 

складі дезінфектантів і антисептиків. Цей препарат привабливий не лише через свої високі біо-

цидні якості, а й тому, що завдяки полімерній структурі є малотоксичним, безпечним для пер-

соналу та навколишнього середовища, відповідає вимогам екологічно чистого агровиробницт-

ва. Крім того, останні дослідження показали, що ПГМГ за певних умов може стимулювати 

схожість та енергію проростання насіння. В Дослідній станції епізоотології ІВМ НААН розроб-

лено новий засіб для знезараження та стимуляції проростання насіння, який містить ПГМГ су-

кцинат (ПГМГс) і солі мікроелементів Zn
2+

, Co
2+

, В
3+

, Mn
2+

. Препарат пройшов лабораторні ви-

пробування і показав достатньо високу ефективність. Передпосівна обробка насіння проводи-

лася шляхом його замочування на 15-30 хв. у водному розчині препарату з наступним просу-

шуванням насіння. При цьому концентрації ПГМГс становили від 0,0001 % до 0,5 %, а концен-

трації солей мікроелементів від 0,00001 % до 0,1 %. Найкраще стимулюючий ефект проявля-

ється при обробці насіння буряку та бобових (горох, квасоля). Зокрема, для буряку (сорт „Ур-

сус полі”) максимальні значення схожості та енергії проростання (збільшення показників у 2-3 

рази) характерні при концентраціях препарату за ПГМГс 0,1-0,5 %, а для гороху (сорт „Альфа”) 

– при концентраціях 0,001-0,01 %. Для квасолі (сорт „Встенга”) енергія проростання зростає на 

50 %, а схожість на 30-35 %, оптимальна концентрація препарату становить 0,01 %. Для одно-

дольних рослин (злаків) показники дещо менші, зокрема, для кукурудзи (сорт „Брусниця ран-

ня”) і пшениці (сорт „Рання яра – 93”), зростання схожості та енергії проростання становили від 

10 % до 40 %, а для жита вони майже не відрізнялися від контролю. Є значні відмінності показ-

ників щодо дії різних концентрацій засобу. Так, для злакових культур кращими виявилися кон-

центрації 0,001-0,01 %, зокрема, для кукурудзи збільшення схожості у даному випадку стано-

вило близько 10 %, а енергії проростання збільшувалася на 30-40 %, для пшениці зростання 

становило близько 40 % за обома показниками. Насіння і пагони виявилися достатньо стійкими 

до враження типовими для кожної культури бактеріальними, грибковими та вірусними інфекці-

ями. Таким чином, застосування препарату ПГМГс з мікроелементами, дозволяє суттєво під-

вищити схожість та енергію проростання насіння сільськогосподарських культур, особливо на 

мінерально збіднених ґрунтах. Крім того, завдяки антримікробним властивостям ПГМГс, пе-

редпосівна обробка насіння призводить до знезараження насіння та зростання стійкості парост-

ка щодо інфекцій. Препарат легко розчиняється у воді в будь-яких пропорціях, не токсичний, 

не має запаху, хімічно не агресивний, має нейтральне значення рН, безпечний для працюючого 

персоналу і оточуючого середовища. Наразі, спільно з ТзОВ «Кронос Агроінвест Рівне» (Рів-

ненський район), проводяться масштабні виробничі випробування препарату.  
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Р.І.ЛЮБИЦЬКИЙ, В.Є.ГОНЧАРУК, (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

НЕБЕЗПЕКИ ВУЛИЧНОГО ПАРКУВАННЯ У М. ЛЬВІВ  

З ОГЛЯДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО МІСТА 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
As specific parking type, on-street parkings significantly affect transport infrastructure and 

overall life quality in the city. The report deals with on-street parkings specifics and their management 

methods comparison between historically formed European cities and Lviv. The main objective is to 

emphasize the necessity of European on-street parking management experience implementation in 

Lviv, in order to rationalize the city’s space use and to avoid the unarranged on-street parkings 

dangers and unwanted consequences. 

Від початку 1960-х років у містах Західної Європи почав відбуватись поступовий пере-

хід від хаотичного паркування автомобілів до політики його обмеження із метою врівноважен-

ня попиту на міський простір. Такий перехід у русло сталого розвитку спричинила критична на 

той час ситуація – громадський простір перейшов у руки власників приватних автомобілів.  

У містах Східної Європи, у тому числі й у Львові, кількість автомобілів почала значно 

рости лише у 1990-х роках внаслідок введення ринкової економіки, проте, здебільшого, Львів і 

досі слабко реагує на виклики стрімко зростаючого рівня автомобілізації. 

За типом, паркування поділяються на вуличні – стоянки автомобілів вздовж проїзної ча-

стини, та позавуличні, які в свою чергу поділяються на наземні (наприклад біля торгівельних 

центрів) та багаторівневі (підземні, наземні та комбіновані). 

Доповідь присвячена особливостям вуличного паркування та порівняльній характерис-

тиці способів управління ними в історично сформованих європейських містах та у м. Львові. 

Серед негативних аспектів вуличного паркування – ускладнення функціонування загальномісь-

кої транспортної системи, провокування заторів, погіршення загального екологічного стану, 

шумового режиму у місті тощо. Крім того, на ділянках вулиць із даним типом паркування про-

стежується підвищений рівень ДТП, зокрема внаслідок ускладнення огляду проїзної частини. 

Незважаючи на низку негативних аспектів даного типу паркування, у європейських містах ву-

личні паркінги також проектуються задля безпеки велосипедистів і пішоходів, відмежовуючи 

ними проїзні частини вулиць та велодоріжки і тротуари. 

Аналіз стану вуличного паркування у м. Львів та в Західноєвропейських містах, їх порі-

вняння, проводиться у контексті планувально-просторової організації місць паркування, правил 

та умов паркування і контролем за їх дотриманням. Виконавши таке порівняння, за кожним ас-

пектом виділено недоліки вуличного паркування у м. Львів, серед яких: нераціональне розмі-

щення вуличних паркінгів в структурі міста, невпорядковані місця стоянок, відсутність правил 

та умов паркування і належного нагляду за їх дотриманням тощо. 

Як висновок, продовження нехтування комплексними стратегіями управління вуличним 

паркуванням унеможливлює сталий розвиток міста, особливо його транспортної інфраструкту-

ри. Автори наголошують на тому, що впровадження існуючого європейського досвіду у сфері 

вуличного паркування, із врахуванням місцевих особливостей м. Львова, стає все більш гостро 

необхідним. 
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1
Ю.В.ПИЛИПЕНКО, 

2
І.М.ДИКУХА, 

1
С.О.НЕЗНАМОВ, (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

БІОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВОДИ  

ПОНИЗЗЯ ДНІПРА  
1
Херсонський державний аграрний університет, 

2
Новокаховський рибоводний завод частикових риб 

 

The Kherson and Nova Kakhovka fish hatcheries with pond fund about 1300 hectares were 

commissioned to ensure the biomelioration of the hydroecosystem of the Lower Dnieper. The result of 

their work has been the introduction of 150 million of age-0-fish and 118 million of 2 years-old of 

carp fish, which positively influenced the formation of the commercial fish stock and provided 

meliorative effect which has manifested in the absence of water flowering of the Lower Dnieper in 

recent years.  

 

В умовах стрімкого росту дефіциту прісної води необхідність раціонального викорис-

тання водних ресурсів, відновлення та збереження їх якісних характеристик має виключно важ-

ливе значення. В наслідок масштабного гідробудівництва у другій половині ХХ століття на 

Дніпрі було створено каскад крупних рівнинних водосховищ, що призвело до зарегулювання 

стоку і створило передумови для перебудови абіотичної та біотичної підсистем річкової гідрое-

косистеми. Визначена тенденція поступового зростання евтрофікації дніпровських водосховищ, 

яка має стійкий характер і набула особливої гостроти та  катастрофічних наслідків наприкінці 

ХХ – на початку ХХI століть. 

Загальновідомо, що за умов евтрофікації водойм збільшення біомаси як фітопланктону, 

так і інших груп гідробіонтів призводить до необхідності застосування системи заходів, спря-

мованих на відновлення і покращення якісних показників води. Світовою практикою накопи-

чено значний досвід використання технічних і хімічних меліоративних засобів, проте зверта-

ється увага на значні матеріально-технічні витрати і негативний вплив, особливо хімічних реа-

гентів, на флору і фауну водних екосистем, що істотно погіршують їх екологічний стан. Для 

вирішення цих проблем, за сучасними поглядами, вважається за доцільне віддавати перевагу 

біологічним методам меліорації, що дасть змогу одночасно з досягненням меліоративного ефе-

кту, одержувати відповідну кількість білка тваринного походження за рахунок культивування 

певних видів риб з обґрунтованими співвідношенням і щільністю зариблення.  

З метою формування штучних іхтіоценозів пасовищного типу із залученням до їх скла-

ду риб-меліораторів різної харчової спеціалізації, які здатні ефективно споживати відповідні 

кормові компоненти і, тим самим, вилучати з гідроекосистеми органічні забруднюючі речови-

ни, у Пониззі Дніпра за рахунок компенсаційних фондів від збитків, заподіяних рибному гос-

подарству гідроенергетичним комплексом, за радянських часів (у 1981 та 1986 рр.) було введе-

но в експлуатацію два державних рибоводних об’єкти – Херсонський виробничо-

експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб (площа ставового фонду – 450 

га) і Новокаховський рибоводний завод частикових риб (площа ставового фонду – 855 га). 

За період своєї виробничої діяльності заводами було інтродуковано у Пониззя Дніпра  і, 

частково, в Каховське водосховище майже 150 млн. цьоголіток та понад 118 млн. дволіток ко-

ропових риб, серед яких переважали сестонофаги – білий і строкатий товстолобики та їх гібри-

дні форми. Такі об’єми інтродукції, в першу чергу, позитивно вплинули на формування проми-

слових запасів цих цінних видів риб, та, як наслідок, забезпечили отримання меліоративного 

ефекту, який проявляється у відсутності «цвітіння» води у Пониззі Дніпра в останні роки. 

Таким чином, засвідчена можливість практичного вирішення проблеми евтрофікації 

дніпровських водосховищ шляхом цілеспрямованого формуванням високопродуктивних штуч-

них іхтіоценозів, з введенням до їх складу риб-меліораторів, що дозволяє ліквідувати витрати 

на традиційні меліоративні заходи та забезпечити формування значних обсягів корисної рибоп-

родукції високої якості і низької собівартості.  
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Р.Р. РУСИН-ГРИНИК, О.О.КАЛИНІВ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМСТВА 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The nature and content of the concept of competitiveness of an enterprise are described in the 

article. The economic views of competitive advantage analyzed. The factors of formation of the 

competitiveness of an enterprise generalized. 

 

Конкурентоспроможність підприємства - найважливіша категорія ринкової економіки, 

що характеризує можливість та ефективну адаптацію підприємства до умов конкурентного се-

редовища. 

Конкурентоспроможність - це здатність об'єкта, що характеризується ступенем реально-

го чи потенційного задоволення ним певної потреби у порівнянні з аналогічними об'єктами, 

представленими на даному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати 

конкуренцію у порівнянні з аналогічними об'єктами. 

Конкурентоспроможність на будь-яких ринках стає проблемою державної безпеки. Ос-

новним критерієм адаптації підприємства до ринкових умов господарювання є рівень конкуре-

нтоспроможності. І тому важливо досліджувати взаємозв'язок між конкурентоспроможністю 

країни в цілому, підприємств, конкретних товарів. Сьогодні  вітчизняні підприємства зіштовх-

нулися з наступними проблеми у сфері визначення своєї конкурентоспроможності: низький 

рівень інформаційного забезпечення, відсутність чітких цілей та завдань оцінювання, інтуїтив-

ний характер проведення оцінки, відсутність єдиної методологічної бази. 

Сьогодні поняття конкурентоспроможності підприємства досить широко вживається, в 

літературі, про те не має його зсталого визначення й не сформовано загальний підхід щодо дос-

лідження конкурентоспроможності різних об'єктів. Наявність різних підходів до розуміння 

конкурентоспроможності зумовлена перш за все тим, що категорію і показники рівня конкуре-

нтоспроможності вивчають різні економічні науки, і кожна з них пропонує свої визначення те-

рміну, методи оцінки і шляхи підвищення. У найбільш загальному розумінні конкурентоспро-

можність підприємства можна визначити як здатність протистояти конкурентам та перемагати 

їх [1]. 

Зв'язок конкурентоспроможності товару і конкурентоспроможності підприємства є за-

гальновизнаним фактом. Виробник не може бути конкурентоспроможним, якщо його продукція 

не має збуту, бо це означає зниження обсягів реалізації і погіршення фінансово-економічних 

показників: рентабельності, оборотності, ліквідності та ін. 

Конкурентоспроможність продукції є обов'язковою, але недостатньою умовою конку-

рентоспроможності підприємства, тому що в деяких випадках продукція може бути конкурен-

тоспроможною при її реалізації по демпінговим цінам, які не компенсують витрати на вироб-

ництво і збут (використання цінових знижок, сезонного розпродажу, збут застарілої продукції, 

реалізація цінової стратегії проникнення на ринок з високим рівнем конкуренції). З точки зору 

споживача, вона виступає як конкурентоспроможна, але зниження фінансових результатів і 

ефективності використання ресурсів виробника може призвести до його неконкурентоспромо-

жності в майбутньому [1]. 

 Викладене дозволяє вважати, що конкурентоспроможність підприємства визначається, 

перш за все, його здібністю до розвитку і можливістю виробляти товари, що відповідають ви-

могам галузевого ринку за умови якнайкращого використання всіх наявних ресурсів. 

Список використаних джерел: 

1. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник за заг. ред. І.В. Сіменко, 

Т.Д.Косової. К.: - «Центр учбової літератури», 2013. – 384с. 

2. Воронкова А.Е., Калюжна Н.Г., Отенко В.І. Управлінські рішення в забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: Монографія.-Х.:ВД «ІНЖЕК», 

2008.-512 с. 
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О.Т.СЕМЕН, О.В. РУТТА (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

ОЦІНКА ЕКОТРОФОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОДУКЦІЇ БАШТАН-

НИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ГАРБУЗА МУСКАТНОГО)  

Херсонський державний аграрний університет 
 

To ensure the dietary food in the South of Ukraine the cultivation of pumpkins muscat of 

different sorts is carried out  that have been rich in sugar (6,8-8,5%), carotene (6,2-17,4 mg%), pectin 

substances (3,8-12 1%). Clinical studies of dietary and medicinal properties of pumpkin have showed 

the improvement of general clinical condition, normalization of dream and improvement of mood for 

the patients with disorders of the gastrointestinal tract, with cardiovascular pathology and cerebral 

atherosclerosis. 

 

На Півдні України традиційно здійснюється культивування різних сортів гарбуза, що в 

останні роки набуває особливої актуальності у зв’язку з можливістю використання його плодів 

як каротиновмісної сировини для дієтичного харчування. Зважаючи на це, технології їх виро-

щування повинні забезпечити не тільки високу врожайність плодів, а й отримання екологічно 

безпечної рослинної сировини для виробництва дієтичних продуктів.  

Дослідження біохімічних показників показали, що біомаса плодів гарбуза мускатного 

багата на цукри, каротин, пектинові речовини. Так, в залежності від сортності і біотехніки ви-

рощування м’якуш плодів здатен накопичувати від 6,8 до 8,5% цукру та від 3,8 до 12,1% пекти-

нів, формувати значну кількість провітаміну А, тобто каротину – від 6,2 до 17,4 мг%,  та помірні 

концентрації аскорбінової кислоти – від 2,6 до 7,2 мг%, забезпечуючи при цьому вміст cухих 

речовин не більше 15,8%. Розрахунки показали, що умовний вихід каротину за оптимального ро-

зміщення рослин на площі живлення і локального внесення мінеральних добрив може становити до 

33,0-36,1 кг/га. 

Незважаючи на високі дієтичні й лікувальні якості плодів гарбуза, неправильний добір 

сорту, порушення окремих технологічних складових можуть призвести до одержання не тільки 

малоцінної, але й шкідливої для людського організму продукції. Отримані результати дозволя-

ють стверджувати, що м'якуші плодів гарбуза мускатного містять солі важких металів у кілько-

стях, значно менших від їх гранично допустимих концентрацій. За вирощування гарбуза на фо-

нах мінеральних добрив (особливо з підвищеними дозами азоту) вміст нітратів у плодах дещо 

підвищується, проте його концентрації залишаються значно нижчими від ГДК 

Отримані результати біохімічних і токсикологічних досліджень показали, що доцільно 

використовувати м'якуш плодів гарбуза мускатного як високоякісну рослинну сировину для 

виробництва дієтичної харчової продукції, яка поки що, на жаль, не отримала належного ви-

знання і розповсюдження. 

Для оцінки дієтичних і лікувальних властивостей плодів гарбуза мускатного були про-

ведені спеціальні екотрофологічні клінічні дослідження, які здійснювались на базі гереотрич-

ного пансіонату «Ветеран» Голопристанського району Херсонської області. Сформованим дос-

лідним групам пацієнтів пансіонату щоденно протягом місяця у раціон додатково були введені 

в асортименті страви (печена продукція, каші, пюре, джем, цукати, соки) із мускатного гарбуза. 

У раціоні контрольних груп пацієнтів страви із гарбуза мускатного були відсутні. Клінічна оці-

нка курсового прийому страв із плодів гарбуза мускатного показала, що в усіх пацієнтів спо-

стерігалося поліпшення загальноклінічного стану, мали місце нормалізація сну і покращення 

настрою. При цьому у пацієнтів з порушенням функції шлунково-кишкового тракту знизилися 

болі в епігастральній області, правому підребер’ї, зникла нудота, сухість у роті, диспептичні 

явища. Усі пацієнти з серцево-судинною патологією відзначили зменшення болі в області сер-

ця. Лікувальний ефект курсової терапії гарбузом у хворих з церебральним атеросклерозом ха-

рактеризувався нормалізацією сну, зменшенням головного болю і психічних розладів, судинної 

недостатності головного мозку. Поліпшення перерахованих показників було відмічено у 80-

100% пацієнтів дослідних груп. 

 
 



 

Семінар 5                                                                                                          Seminar 5 

215 

І.М.СОТНИК (УКРАЇНА, СУМИ) 

СУБСИДІЇ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ДЕМОТИВАТОР  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Сумський державний університет 

 
There is proved that modern system of subsidies for utilities demotivates energy efficient 

changes in Ukrainian economy and contributes to the development of its shadow sector. There is 

proposed the reformation of the system of subsidies in order to intensify energy saving by households 

through the introduction of dynamic energy consumption standards, when calculating subsidies, and 

state compensation increase for recipients of subsidies that implement energy saving measures. 

Система субсидій на оплату комунальних послуг (СОКП), яка діє сьогодні в Україні, є 

гальмом для зростання енергоефективності її економіки. У 2015 році СОКП користувалися 4,8 

млн сімей, на що було витрачено 24 млрд грн державних коштів. Станом на 1.05.2016 року 

СОКП отримували вже 5,5 млн українських сімей, на що державою було виділено спочатку 35, 

а потім ще 5 млрд грн. На опалювальний сезон 2016-2017 рр. урядом очікується, що 2/3 україн-

ських домогосподарств будуть отримувати СОКП на суму 40 млрд грн. Безумовно, СОКП за-

безпечують дотримання соціального балансу у суспільстві в умовах зростаючих шокових цін на 

енергоресурси (ЕР). Водночас, у середньо- і довгостроковій перспективі вони є надзвичайно 

потужним демотиватором енергоефективних змін в економіці, призводячи до повної втрати 

мотивації населення до енергозбереження (ЕЗ). Оскільки СОКП встановлюються, виходячи з 

норм споживання, а норми споживання не завжди відповідають потребам споживачів (дехто 

споживає менше, дехто – більше), виникає ситуація, коли домогосподарства-отримувачі субси-

дій (ДОС) можуть роками не сплачувати за спожиті ними в межах норм комунальні послуги 

(КП). Більш того, з метою отримання СОКП, наймані працівники воліють влаштовуватися на 

роботу напівлегально, тобто отримувати офіційно мінімальну заробітну плату, а решту – у кон-

вертах, тим самим стимулюючи розвиток тіньової економіки. У підсумку, той, хто працює і за-

робляє, змушений сплачувати повну вартість КП через неправомірність отримання ним СОКП, 

а також частину витрат на КП у вигляді сплачених податків за сусіда, який мало заробляє або 

взагалі не працює і має СОКП. Крім того, сім’я, що не є ДОС, змушена витрачатися на впрова-

дження заходів з ЕЗ, щоб хоч на певний час зменшити свої витрати на КП за постійно зростаю-

чих цін на них. Збереження і надалі такої ситуації є шляхом в нікуди.  

Цінові реформи 2014-2015 рр. в Україні, первісно спрямовані на реалізацію схеми «зро-

стання цін на ЕР –  стимулювання ЕЗ», наразі призвели до того, що друга складова ланцюжку 

була виключена і замінена на ланку «зростання СОКП». Отже, сьогодні стоїть завдання повер-

нути ЕЗ до існуючої схеми «зростання цін на ЕР – зростання СОКП», залишивши на поточному 

етапі складову «СОКП», проте у перспективі змістити акценти з СОКП саме на ЕЗ. Це може 

бути реалізоване, на нашу думку, шляхом встановлення на законодавчо-нормативному рівні 

тісного взаємозв’язку між сумами отримуваних населенням СОКП та обсягами зекономлених 

ним ЕР внаслідок ЕЗ. Для цього доцільно розробити довгострокову державну програму щодо 

поступового щорічного зниження норм споживання (на 1-2% на рік) ЕР населенням, які засто-

совуються при нарахуванні СОКП. Для того, щоб населення змогло адаптуватися та виконати 

більш жорсткі норми споживання, необхідно у рамках такої державної програми передбачити 

кошти з держбюджету на часткове або повне фінансування ЕЗ для ДОС. Наразі можливості 

щодо часткового фінансування державою ЕЗ для ДОС вже існують: у 2016 році уряд компенсує 

їм 70% «теплих» кредитів. Проте за відсутності динамічних норм споживання КП економічна 

зацікавленість ДОС в ЕЗ відсутня. Для активного залучення найбідніших верств населення до 

ЕЗ доцільно, поряд із запровадженням динамічних норм споживання, передбачити збільшення 

відсотку державної компенсації залежно від суми кредиту та змісту планованих заходів з ЕЗ до 

рівня у 85-95%, а в окремих випадках (наприклад, комплексна термомодернізація багатоквар-

тирного будинку) – до 100%. За рахунок запропонованого механізму держава зможе знизити 

суми виплачуваних СОКП населенню, не погіршуючи матеріальне становище домогосподарств 

та зберігши економічно обґрунтовані ціни на ЕР, а також поступово активізувати реалізацію 

наявних резервів ЕЗ у житлово-комунальній сфері з боку кінцевих споживачів.  
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The paper considers environmental and economic problem for taxation of discharges of 

pollutants to Ukrainian water bodies, namely environmental errors and its economic consequences. 

Main causes of the errors are in extremely old act of water legislation and in disagreements with the 

principles and the norms of the state mechanism of regulation of pollutants discharges. The 

aftereffects of the errors come to light as double taxation of some pollutants and as absurdly high tax 

payments for usual substances. 

Дослідження екологічної частини системи екологічного оподаткування скидів забруд-

нюючих речовин (ЗР) у водні об’єкти, встановленої у ст. 245 Податкового кодексу України 

(ПКУ) у 2011 р., виявило принципові помилки як у побудові відповідних законодавчих норм, 

так і в їх змісті. Приписи ст. 245 ґрунтуються на вкрай застарілому підзаконному акті водного 

законодавства (ПКМУ від 11.09.1996 р. № 1100) та на нормативному документі санітарного 

законодавства (СанПіН № 4630-88). Перший документ наразі підлягає приведенню у відповід-

ність до екологічного законодавства ЄС, а другий – визнано таким, що не застосовується на 

території України з 01.01.2017 р. Найзначнішою змістовною помилкою є неузгодженість та не-

відповідність вимог до оподаткування ЗР принципам та інструментам державного регулювання 

організованих джерел ЗР нормативами гранично допустимого скидання (ГДС). До головних 

екологічних помилок, зокрема, належать: 1) критерій визначення ставки податку, виходячи з 

екологічної небезпеки скинутих ЗР за їх ГДК, а не за ГДС; 2) обкладання податком усієї маси 

ЗР, що скидається, а не лише тієї частки, що номенклатурно та кількісно обумовлена водокори-

стуванням, тобто збільшенням у порівнянні з водою, яка забирається; 3) ігнорування збільшен-

ня екологічної небезпеки при спільному скиданні декількох (суміші) ЗР, а також різних ліміту-

ючих ознак шкідливості та класів небезпеки ЗР. 

Найбільш поміченими водокористувачами наслідками змістовних помилок є т. з. «по-

двійне оподаткування» поширених ЗР (зокрема, сульфатів та хлоридів окремо та в складі пока-

зника мінералізації), а також невиправдано і навіть абсурдно великий обсяг екологічного пода-

тку для деяких інших ЗР (зокрема, мінералізації). При суворому дотриманні вимог ПКУ та за-

конослухняній поведінці усіх водокористувачів екологічний податок лише за скиди мінераліза-

ції та її складників (компонентів) у 2014 р. в цілому по Україні мав становити 174226 млн. грн., 

тобто 34,7 % планових доходів державного бюджету України 2015 р. Така надмірна сума спра-

вляє хибну уяву про майже безмежні бюджетні резерви екологічного оподаткування. Насправді 

ж, величезний потенціал зазначеного податку за скид лише трьох ЗР свідчить про методологіч-

но помилковий підхід до оподаткування скидів ЗР. З іншого боку, відсутність належної реакції 

водокористувачів на такі помилки пояснюється подальшим перекладенням ними надмірно 

сплаченого екологічного податку на витрати основної діяльності (тобто на вартість продукції, 

робіт та послуг). Виявлено, що безпосередні (наукові та організаційна) причини помилок та по-

двійного оподаткування ЗР коріняться в екологічних документах, на які спирається ПКУ. Шля-

хами швидкого підвищення дієвості екологічного оподаткування, усунення подвійного та заве-

ликого оподаткування деяких ЗР є наступні зміни у структурі «Переліку забруднюючих речо-

вини, скидання яких нормується» (затв. ПКМУ від 11 вересня 1996 р. № 1100). Назву Списку А 

слід змінити на таку: «Забруднюючі речовини та показники речовинного складу зворотної во-

ди, що нормуються у всіх випадках скидання зворотних вод». Список А треба структурувати за 

категоріями ЗР: 1) забруднюючі речовини та групи забруднюючих речовин (яка включає, зок-

рема, сульфати та хлориди); 2) токсичні речовини у стічній воді; 3) забруднюючі речовини, що 

внесені місцевими природоохоронними органами зі списків Б та В; 4) сумарні показники речо-

винного складу зворотної води (яка включає, зокрема, мінералізацію води). Крім того, треба 

виправити у п. 245.3 ПКУ наслідки грубої помилки стосовно застосування ставки податку за 

найменшою величиною ГДК до речовин, на які «не встановлено» ГДК, без розрізнення причин 

не встановлення. 
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In Ukraine, there are developing ways and possibilities of implementing the principles of 

“green economy”. There is gradually emerging potential for transition to rational environmental 

management, and the public support is provided for investment in “green” economies and innovative 

projects. Moving towards sustainable development of Ukraine, favorable conditions should be created 

and interest in “green” projects  should be provided, namely the creation of eco- clusters. The 

combination of “green” cities and eco-clusters will allow creation of “green” cities of the future today. 

 

В Україні поступово починають освоюватись шляхи і можливості впровадження прин-

ципів «зеленої економіки». Поступово зароджується потенціал для переходу до раціонального 

природокористування, надається громадська підтримка екоспрямованим інвестиційним та ін-

новаційним проектам. Настав час прискорити цей процес, затвердити необхідний план дій, в 

якому б знайшли місце конкретні заходи щодо впровадження чистих технологій в промислово-

сті, сільському господарстві, транспортному комплексі та інших сферах. Необхідно створити 

міжгалузеву робочу групу, яка б розробила стратегію технологічного розвитку економіки на 

«зелених» принципах і була орієнтована на формування еко-технологічних кластерів. 

Обов’язково має бути визначена позиція України на міжнародних переговорах з цього питання. 

Доцільно отримати підтримку міжнародних організацій, в т.ч. ООН. На шляху до розвитку «зе-

леної економіки» України треба створити сприятливі умови і забезпечити зацікавленість в еко-

проектах, а саме створення еко-кластерів. 

Політика формування еко-кластерів, як найбільш оптимальна і приваблива модель ста-

лого розвитку, вперше була здійснена в Японії в останнє десятиріччя ХХ століття. Використан-

ня цих двох систем протягом 10-ти років дозволило набути досвіду у розвитку важливих про-

грам зменшення викидів і підвищення ефективності використання енергії, підвищення іннова-

ційності в діяльності промисловості країни. 

Слід сказати що функціонування еко-кластерів необхідно ототожнювати з поняттям 

«Еко-місто». Попри те, що концепція Еко-міста не співпадає повністю з кластерною моделлю 

інноваційного розвитку, вона наближається до кластерних підходів при формуванні своїх сис-

тем і мереж різними частинами і учасниками для створення ефективної структури їх взаємодії. 

Особливо важливе спільне використання цих двох систем у випадку формування в Еко-містах 

кластерів екологічного напрямку. 

Комбінації Еко-міст і еко-кластерів дозволяють сьогодні створювати на планеті Земля 

зелені міста майбутнього. Екологічно чисте місто майбутнього – це раціонально організована 

зона з максимальним обмеженням використання копального палива, проживання людей в «ро-

зумних» спорудах з сонячними батареями і вітряками.Еко-місто має орієнтуватись на пішохо-

да, а не на машини в рамках концепції гармонії людини і природи, тому в місті не буває авто-

мобілів та пов’язаною з їх обслуговуванням інфраструктури. 

Китай і Корея одні з перших почали будувати Еко-міста. На порозі ХХІст. почали буду-

вати перше в Китаї «зелене» місто – Донгтан. Він розташовується у гірлі річки Янцзи, біля 

Шанхаю. Перший етап його забудови було закінчено у 2010 році. В ньому тепер мешкає вже 25 

тисяч людей. До завершення проекту в ньому кількість мешканців сягне 500 000 осіб. Весь тра-

нспорт в місті буде працювати на електроенергії і біопаливі. Буде створена система трансфор-

мації енергії Сонця і вітру в електричну. На кордонах міста будується мережа високотехнологі-

чних ферм, які мають займатися фільтруванням повітря та виведенням викидів СО2. Зараз бу-

дуються Еко-міста у Великобританії – м. Шерфорд біля Плімута, у США – штучний острів 

Трежер-Айленд біля Сан-Францисько, в Німеччині – Ваубен біля Фрайбурга, Logrono 

Montecorvo Eco City в Іспанії. Навіть маленька Латвія вже встигла збудувати невеличке Еко-

місто Аматциемс – унікальне, самобутнє, нетипове містечко біля озер і ставків, в гармонії з 

оточуючим середовищем, вживаними технологіями і естетикою. 

Щодо України, то поки що подібні проекти не реалізувалися. Однак не завадило б роз-

почати реалізацію подібних програм. 
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The interpretation of the essence of the concept of economic development is widely regarded 

in economic theory, but a clear consensus regarding the interpretation of this concept has not yet been 

achieved. In theses Existing approaches to interpret the essence of the concept of economic 

development. An genesis of this concept and the expediency of prompting a new interpretation that 

would meet the new challenges. 

 

У ХVIIІ ст. видатний шотландський економіст Адам Сміт публікує видатну працю «До-

слідження про природу і причини багатства народів», вводячи у наукову теорію поняття «неви-

димої руки ринку», за допомогою якого вчений пояснював специфіку ціноутворення на різно-

манітних ринках.. Модель ринкової економіки вперше піддана сумнівам у середині ХІХ ст. в 

часи коли К.Маркс стає автором істотно інших наукових поглядів. Діалектичний матеріалізм, 

який став основою ідей Маркса, насправді, під час інтерпретації економічного розвитку немає 

нічого спільного, оскільки заперечує ринковий механізм розподілу вартості, а натомість опира-

ється на централізовану модель управління економікою. У середині ХХ ст. істотний вплив на 

тлумачення сутності поняття економічного розвитку здійснили американські вчені Е. Домар та 

Р. Харрод, які доповнили класичне тлумачення сутності поняття економічного розвитку, інвес-

тиціями, як ключовим фактором його стимулювання. Дані науковці вважали, що економічне 

зростання може базуватись виключно на безперервному та продуманому вливанні грошей в 

економіку, для підтримання її росту. Проте практика переходу від індустріального до постінду-

стріального суспільства може зумовити неможливість повноцінної реалізації даної теорії, оскі-

льки власники капіталу не завжди готові інвестувати у власну країну. 

Після фінансової кризи 2008 року, глобальна структура світового виробництва зміни-

лась. Значна частка продукції виготовляється у нових індустріальних країнах Азії, середи них 

такі гіганти, як Китай та Індія. Донорами капіталу для цих країн стали їхні ж країни-конкуренти 

– США, ЄС, деякі країни Південної Америки та Близького Сходу. Таким чином, глобалізація 

посилює інтернаціональні зв’язки та сприяє вільному розповсюдженню капіталу, а отже, кон-

цепцію сталого розвитку варто розглядати у дещо іншому контексті.  

Таким чином, можна виокремити наступні дискусійні проблеми у тлумаченні сутності 

поняття економічного розвитку: 

 економічний розвиток розглядається, як «боротьба» ринкових сил, проте управління 

ним має дві розбіжності: централізована чи децентралізована модель; 

 деякі вчені розглядають під економічним розвитком будь-які зміни у економіці, про-

те з цим варто сперечатись, оскільки до будь-яких змін можна також віднести економічну кри-

зу, обґрунтовуючи це тим, що навіть кризу можна розуміти як причину і початок розвитку, так 

чи інакше це свідчить, що у науковому світі відсутні чіткі критерії ідентифікації економічного 

розвитку; 

 глобалізація, вільна міграція капіталу, а також перехід від індустріального до постін-

дустріального суспільства вимагає нової концепції забезпечення сталого економічного розвит-

ку. Даний аспект має опиратись не тільки на конкуренцію на певних ринках, а на міжгалузеву 

конкуренцію, зникати і народжуватись мають не тільки товари, а й цілі галузі. Без структурних 

перетворень неможливо забезпечити сталий економічний розвиток в умовах глобалізації та су-

часного інформаційного поля.  

Список використаних джерел: 

1. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней: в 3 кн. / Б. Рассел; науч. ред. В.В. Целищев. – 2-е изд., 

испр. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1997. – С. 814. 

2. Хансен Э. Экономич. циклы и нац. доход / Э. Хансен. –  М.: ДМ, 2007. — C. 644. 
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С.О.ФЕДУЛОВА (УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬК) 

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО САМОРОЗВИТКУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЄВРО-

ПЕЙСЬКИХ ВИМОГ 

ДВНЗ «Український державний хіміко – технологічний університет»  
 

In the report urgent questions region development as regional socio - economic system from 

the perspective of system approach has been discussed. It is determined that the consistency of the 

processes in the region generates self- development processes. It is found that the processes of self-

development of regional socio - economic systems are deterministic processes and are not linear. 

Thus, sustainable self-development of the region requires finding new methods and instruments that 

based on the non-linearity character of such processes. 

 

Дослідження поглядів на регіональний розвиток в умовах інтеграційних змін та 

пов’язаних з цим процесів глобалізації та регіоналізації, а також процесів транзитивних змін 

пострадянської соціально – економічної системи на території України, позволяє зробити нам 

висновок, що регіон необхідно досліджувати з використанням принципів системності, неліній-

ності розвитику та саморозвитку. В умовах мережевого ієрархічного формування регіональної 

економіки при нелінійності економічних процесів і їх системності найважливішими є проблеми 

вивчення майбутнього регіонів з урахуванням сучасних тенденцій регіонального розвитку. У 

зв’язку з цим, актуальним стає застосування методів нелінійної динаміки, пов’язаних з пошу-

ком єдиних механізмів, шляхів розвитку в нелінійних системах різного походження. 

 Серед нових інструментів дослідження регіонального розвитку в сучасний період мож-

на виділити наступні: 

- системи моделювання і прогнозування, засновані на нечіткій логіці; 

- методи теорії нейронних мереж; 

- методи теорії динамічних систем.  

Використання нейромережевих моделей дозволяє розглядати регіональну економіку як 

динамічну систему, елементи якої впливають один на одного. Також великий потенціал дослі-

дження регіональних трансформацій в умовах нелінійного розвитку має теорія фрактальності 

простору, яка дозволяє моделювати процеси самоорганізації і розвитку соціально-економічних 

систем. 

З позиції системного підходу регіон представляє собою складну просторову соціально-

економічну систему; розвиток регіону є динамічним процесом, що розвивається циклічно; регі-

он як цілісна складна соціально-економічна система схильний до саморозвитку. Здатність до 

саморозвитку є однією з фундаментальних властивостей системи. Перехід економіки на науко-

ємні і високотехнологічні галузі передбачає розробку нових підходів до управління сталим роз-

витком територій на основі саморозвитку регіональних соціально - економічних систем, а саме 

максимального розширення економічних зв’язків з іншими територіями. 

Таким чином, важливим завданням регіонального управління є пошук інструментів і ін-

ститутів саморозвитку територій. 

Вчені трактують саморозвиток регіону як забезпечення стійкого збалансованого режиму 

його життєдіяльності як екосистеми, що саморозвивається. Незважаючи на те, що існують дос-

лідження умов і оцінки потенціалу саморозвитку регіональних соціально-економічних систем, 

дана проблема вимагає подальшого поглиблення, а саме у визначенні цілей і джерел самороз-

витку регіональних соціально-економічних систем і їх екосистем на шляху забезпечення стало-

го розвитку. Саморозвиток регіональних соціально-економічних систем є сучасною парадиг-

мою територіального розвитку, відповідно до якої території повинні прагнути до зростання 

економіки за рахунок власних ресурсів.  
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Є.В.ХЛОБИСТОВ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

ВРЯДУВАННЯ 

ДУ «Інститут економіки природокористування  

та сталого розвитку НАН України» 
 

The environmental policy is reviewed on the local level of its development, as well as the 

realization and specificities of the environmental policy international and regional factors. The role of 

deepening cooperation with the European Union is intended for the local environmental policy. 

 

Екологічна політика на місцевому рівні передбачає визначення можливостей для регу-

лювання зисків від використання права власності на природні ресурси. Окрема проблема – мо-

жливість використовувати зиски (за принципом рентних відносин) від використання господа-

рюючими суб’єктами асиміляційного потенціалу довкілля. Однією з найбільших проблем у цій 

царині є регулювання фінансових відносин від забруднення довкілля та у сфері поводження з 

відходами. І там, і там роль місцевих громад сьогодні не відповідає ані потребам громад, ані 

забезпечення дієвості екологічної політики. Якщо проаналізувати стан справ щодо реалізації 

місцевої екологічної політики (МЕП) та її міжнародних аспектів (які більш детально викладені 

автором у попередніх дослідженнях1), то можна зробити наступні припущення і зауваження. 

Спеціальні дослідження саме з екологічної політики як складової загальної політики держави 

щодо внутрішнього забезпечення ефективного розвитку суспільства та продуктивних сил були 

започатковані в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, а після ліквідації 

цієї установи – в Інституті економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ. Серед 

основних розробок маємо відзначити систему загального змісту екологічної політики, визна-

чення її складових та напрямів провадження до конкретних секторів національної економіки, 

друга складова – розробка ефективних механізмів екологічної політики за умов поглиблення 

кризових явищ у суспільстві та новітніх викликів у глобальному середовищі . У той же час 

проблематика міжнародного вектору державної екологічної політики розглядалась дещо фраг-

ментарно, і за винятком декількох монографічних досліджень з цього боку, проблематика фор-

мування та реалізації міжнародної екологічної політики залишилась поза межами ретельних 

досліджень. Угода про євроінтеграцію України з ЄС дещо підштовхнуло розвідки з міжнарод-

ного аспекту екологічної політики, зокрема стосовно вивчення досвіду адаптації та імплемен-

тації національних екологічних політики держав, які реалізують стратегію євроінтеграції,  до 

вимог ЄС. Однак, поза увагою науковців залишилось визначення інноваційних механізмів та 

регуляцій, які б мали на меті суттєве підвищення ефективності міжнародної екологічної полі-

тики. Саме інноваційна складова, яка стимулюватиме суб’єктів господарювання та органи ви-

конавчої влади, формувати дієву політику, стане затребуваною ближчими роками. При форму-

ванні стратегічних документів щодо розвитку МЕП на різних ієрархічних рівнях її реалізації 

доцільно враховувати наступні особливості, пов’язані з децентралізацією природоохоронного 

та природо ресурсного управління: фінансування проектів і програм МЕП буде ефективним 

тільки за умов однозначності та прозорості джерел залучення ресурсів, ефективність локальної 

МЕП буде визначатись на рівні успішності проектів і програм, де локальний рівень буде базо-

вим, однак не визначальним, тобто, проекти мають бути вищого, за локальний, рангу. Моніто-

ринг ефективності локальної МЕП уможливлюються тільки через незалежні інституції та ство-

рення «конкурентного» громадського контролю. Базові територіальні громади мають виступати 

суб’єктом міжнародних проектів і програм через відповідні правові «вікна можливостей», а не 

за принципом «дозволено все, що не заборонено», тобто, через механізми стимулювання та за-

охочення. 

                                                           
1 Хлобистов Є.В. Особливості формування та розвитку міжнародної екологічної політики  України за умов децентралізації вряду-

вання // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія. – Черкаси, 2016. – 
С. 228-234. 
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Н.Ю.ДРЕВИЦЬКА, Я.М.СЕМЧУК  (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ШЛЯХ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РАЦІОНАЛЬ-

НОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
A modern approach to environmental management is based on the paradigm of sustainable 

development, the main objectives of which is to ensure economic growth and social development 

while preserving the natural environment. Therefore, the decision of problems of rational use of natu-

ral resources is based on the analysis and evaluation of characteristics of natural and anthropogenic 

landscapes, the impacts of anthropogenic loads and impacts of transformation of the structure of natu-

ral lands on the ecological balance. 

 

Вплив антропогенних і техногенних факторів на природнє середовище постійно зрос-

тає. Потенційні можливості природи протидіяти цим процесам перебувають на межі вичерпан-

ня. Інтенсивне використання природних ресурсів призводить до зростання протиріч між приро-

дними процесами та процесами соціально-економічного розвитку і матеріального виробництва.  

Сталий розвиток передбачає перехід від економіки зростання до стабільної економіки. 

На відміну від економіки зростання, у стабільній економіці загальний обсяг потоку «речовина-

енергія» залишається постійним, що досягається за рахунок технічних удосконалень, спрямо-

ваних на зменшення витрат речовини і енергії на одиницю виробленої продукції. Визначальним 

завданням при цьому є застосування ощадливих способів виробництва матеріальних благ в 

умовах обмежених природних ресурсів. 

Для подолання існуючої тенденції деградації і вичерпання природних ресурсів, погір-

шення стану навколишнього природного середовища необхідні адекватні підходи, які спромо-

жні оцінити напрями і глибини цих процесів, запропонувати відповідні заходи щодо їх подо-

лання і управління природними ресурсами. При цьому, «управління» ми розглядаємо як вплив 

на систему з метою її упорядкування, забезпечення цілісності, саморозвитку та самоорганізації, 

підтримання заданого режиму функціонування для досягнення визначеної мети. Мета управ-

ління природними ресурсами – забезпечити безперервність наявності відновлювальних ресур-

сів, їх відповідної кількості та якості. 

Раціональне використання природних ресурсів може стати реальним у разі створення 

управлінських механізмів, які б забезпечували організаційно-правові умови для впровадження 

таких моделей виробництва і споживання, у процесі яких не перевищується продукційний по-

тенціал природних екосистем.  

Систему раціонального природокористування і управління природними ресурсами ми 

визначаємо як упорядковану єдність заходів, що забезпечують тривале використання природно-

ресурсного потенціалу і отримання максимально можливої кількості ресурсів, підтримання 

екологічної рівноваги, збереження ходу природних процесів у ландшафтах. 

Завданнями системи раціонального природокористування і управління природними ре-

сурсами є: обґрунтування пріоритетів соціально-економічного розвитку території відповідно до 

її природно-ресурсного потенціалу і ландшафтної структури, реформування галузей економіки, 

невиснажливе використання природних ресурсів, зменшення антропогенного впливу на приро-

дне середовище, перехід до більш екологічних технологій  і виробничих процесів. 

Системи раціонального природокористування і управління природними ресурсами по-

винні розроблятись для кожного регіону (область, адміністративний район, населений пункт) з 

урахуванням досягнення стратегічних цілей: невиснажливе використання і відтворення ресур-

сів, покращення стану природи, максимальне зниження побічних впливів, шкідливих для інших 

ресурсів та умов проживання населення.  

Наявність загроз руйнування природного середовища і вичерпання природних ресурсів 

зумовлює необхідність розробки і впровадження системи раціонального природокористування і 

управління природними ресурсами, побудованої на принципах «системність – безперервність – 

невиснажливе використання – відтворення – збереження – охорона, екологічна освіта».  
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Д.В.ЛИКО, О.І.ПОРТУХАЙ, О.В.БЕЗВЕРХА (УКРАЇНА, РІВНЕ) 

АНАЛІЗ ВНЕСКУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗМІНЮВАННЯ КЛІМАТУ ЯК 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАГРОЗИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ 

(Рівненський державний гуманітарний університет 
The analysis of the contribution of Rivne region to a climate alteration as an environmental 

threat for sustainable development was conducted. The index of territorial regional contribution to the 

climate alteration of the studied region for the period from 2009 to 2014 was calculated and its de-

pendence on CO2 emissions from stationary and mobile sources of pollution were analyzed. 

Останнім часом все більше уваги приділяють дослідженню не лише стану соціо-

економіко-екологічної системи, а й загрозам її сталому розвитку, особливе місце у екодеструк-

тивних процесах якого займає забруднення. Серед множинності видів забруднення найбільшої 

уваги заслуговує надходження забруднюючих речовин в результаті антропогенної діяльності у 

атмосферне повітря, водні басейни та ґрунти. Це створює загрози екологічного характеру для 

сталого розвитку регіону, оцінювання яких стає все більше  актуальним. 

До загроз екологічного характеру М. З. Згуровський та ін. відносить забрудненість ат-

мосферного повітря і питної води, антропогенне навантаження на довкілля, у тому числі в кон-

тексті змін клімату. Саме, глобальне змінювання клімату – одна з найгостріших екологічних 

проблем, які стоять перед людством. Україна входить у перелік країн, які підписали й ратифі-

кували Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату й Кіотський протокол до неї, і взяли на себе 

зобов'язання не тільки захищати кліматичну систему на благо теперішнього й майбутнього по-

колінь людства, але й виконувати свої індивідуальні зобов'язання як Сторони Конвенції й Про-

токолу (М.З.Згуровський та ін, 2010). 

Парникові гази відрізняються великим терміном перебування в атмосфері. Так, напри-

клад, половина усіх викидів СО2 може перебувати в атмосфері від 50-200 років, у той час як 

друга половина поглинається океаном, сушею і рослинністю. Саме з СО2 пов’язано приблизно 

80% антропогенного парникового ефекту, у той час як метан дає 18-19%, а всі інші гази – 1-2%. 

Тому в багатьох випадках, говорячи про антропогенний парниковий ефект, мають на увазі саме 

СО2. Оцінку екологічної загрози «Вплив на змінювання клімату» на території Рівненської об-

ласті  проводили за розрахунком індексу територіального регіонального внеску в змінювання 

клімату (ІССН), що являє собою відношення викидів СО2 в атмосферне повітря (тис.т) до площі 

досліджуваного регіону (тис. км
2
). 

З отриманих результатів дослідження випливає, що з 2009 р. до 2011 р. спостерігається 

зростання індексу територіального регіонального внеску в змінювання клімату від 61,7 до 

112,6 тСО2-екв./км
2
, що саме пов’язано зі значним збільшенням надходження в атмосферне по-

вітря СО2. Виявлено тісний прямий кореляційний зв'язок між наведеним індексом і викидами 

СО2 від стаціонарних джерел r = 0,995 та прямий середній – між викидами від пересувних дже-

рел r = 0,661. Це свідчить про те, що основний вклад у змінювання клімату на території Рівнен-

ської області будуть здійснювати стаціонарні джерела викидів СО2. У 2012 р. та 2014 р. спо-

стерігається поступове зниження індексу територіального регіонального внеску у змінювання 

клімату від 105,9 до 64,3 тСО2-екв./км
2
. 

Було проведено порівняння індексу територіального регіонального внеску в змінювання кліма-

ту Рівненської області з іншими регіонами України. Так, у 2010 р. серед 24 проаналізованих 

регіонів, Рівненська область займала 21 місце за вказаним індексом, а найбільш критична ситу-

ація за даними М. З. Згуровського та ін. (2010 р.) спостерігається на території Київської (індекс 

територіального регіонального внеску в змінювання клімату у 146 раз більший у порівнянні 

Рівненською областю ) та Донецької областей (більший у 29 разів).Отже, в результаті аналізу 

внеску Рівненської області у змінювання клімату як екологічної загрози сталого розвитку за 

період з 2009 до 2014 рр. було виявлено, що високий показник відповідного індексу спостеріга-

вся у 2011 р. проте, у порівнянні з іншими регіонами України, ситуація не є критичною.  
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А. Ю. БЕРКО, О. В. ДОМАШОВЕЦЬ, І. Я. КАЗИМИРА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  

(НА ПРИКЛАДІ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ) 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

This work is devoted to some aspects of modeling of the interconnection between the economic 

indicators and ecological parameters in different regions in Ukraine. We propose to apply the two-

stage clusterization technique, which includes the self-organizing maps (Kohonen maps)  as well as k-

means algorithm. The results of investigation may be used for decision-making support in the field of 

ecologic policy.  

Тісний взаємозв’язок економічних показників регіону та стану навколишнього природно-

го середовища зумовлює необхідність розроблення нових методів і моделей еколого-

економічної взаємодії. Екологічна безпека не може бути забезпечена лише природоохоронними 

заходами у відриві від соціальних, економічних, політичних і демографічних проблем. 

Аналіз існуючих публікацій показав, що останнім часом застосовуються сучасні підходи 

до моделювання: нейронні мережі з контрольованим і неконтрольованим навчанням, нечіткі 

множини, нейро-нечіткі системи, тощо. Наприклад, у роботах чеських авторів В. Олей, 

I. Обршалова, Й. Крупка та інших представлені результати застосування цих методів для моде-

лювання взаємозв’язків між навколишнім середовищем та соціально-економічними аспектами 

в окремих регіонах.  

Мета даної роботи  полягає у дослідженні взаємозв’язку між економічними показниками 

та якістю атмосферного повітря по областях України. Моделювання взаємозв’язку економічних 

та екологічних показників здійснюється на основі карт Кохонена, що самоорганізуються 

(KSOFM), та алгоритму k-середніх. Вибір економічних показників (зокрема, загальний рівень 

безробіття  у % до економічно активного населення працездатного віку, валовий регіональний 

продукт у розрахунку на одну особу, рівень економічної активності у % до всього населення 

працездатного віку, валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств, наявний 

дохід населення у розрахунку на одну особу, продуктивність праці, тощо) і екологічних показ-

ників (викиди  метану, діоксиду вуглецю, оксиду вуглецю, діоксиду сірки в атмосферу, мінера-

льні добрива на одиницю посівної площі, споживання електроенергії, індекс забруднення атмо-

сфери та інші) для формування матриці вхідних даних базується на попередньому кореляцій-

ному аналізі та рекомендаціях експертів. Вхідні дані для моделювання (показники різних обла-

стей України) отримано з офіційного сайту Державної Служби Статистики України.  

У роботі формується матриця вхідних даних, яка попередньо нормалізується, щоб усуну-

ти залежність від одиниць вимірювань. Нормалізовані дані поступають на вхідний шар карти 

Кохонена. Далі формується впорядкована топографічна двовимірна карта вихідних даних з 

врахуванням кореляційних зв’язків  між показниками. Для кластеризації областей України за 

рівнем зв’язку між економічними показниками та якістю атмосферного повітря застосовується 

алгоритм k-середніх. На виході отримується карта згрупованих областей, яка дозволяє оцінити 

взаємозв’язок між ними. У результаті проведеного моделювання виявлено 5 груп областей 

України з різним рівнем зв’язку економічних та екологічних показників.  

Отримані результати можна використати для прийняття рішень у сфері екологічної полі-

тики (наприклад, фінансування природоохоронних заходів, будівництва очисних споруд, впро-

вадження інноваційних еко-технологій). У подальшому планується продовжувати дослідження 

для виявлення тенденцій розвитку економіки в контексті зміни якості атмосферного повітря та 

прогнозування стану навколишнього середовища України. 
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Л. І. САМБОРСЬКА (УКРАЇНА, ЧЕРНІВЦІ) 

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

Чернівецьке вище  комерційне училище  

Київського національного торговельно-економічного університету 

58001, м. Чернівці, Соборна площа, 2 

 
 The issue of sustainable environmental  is very important for Ukraine, which is  undergoing a 

deep ecological and economic crisis. An important role is played by quality education, with the help of 

which you can bring up the behavior and lifestyles required for a sustainable future. 
Питання сталого екологічного розвитку є дуже актуальним для України, яка нині пере-

живає глибоку еколого-економічну кризу. Це викликано тим, що тривалий час відбувалося оде-

ржання максимальної вигоди при мінімальних затратах. Як наслідок нині антропогенне наван-

таження на природу наближається до граничної межі її екологічної стійкості. Це спричиняє ка-

тастрофічні зміни в природі, що негативно впливає на суспільство та людину. Тому теорія ста-

лого розвитку набула неабиякої популярності в наші дні.  

Можна виділити такі основні критерії сталого розвитку на тривалу перспективу: 

- кількість відновлювальних ресурсів повинна принаймні  не зменшуватись протягом ча-

су, 

- необхідно максимально сповільнити темпи використання запасів невідновлювальних 

ресурсів шляхом заміни їх на інші невичерпні ресурси (наприклад, сонячна, вітрова енергія); 

- забруднення навколишнього середовища не повинно в подальшому перевищувати його 

сучасний рівень; 

- для мінімізації відходів впроваджувати маловідходні технології. 

За оцінками фахівців існуюча в Україні система показників стану навколишнього середо-

вища не відповідає сучасним вимогам формування системи сталого екологічного розвитку, яка 

базується на принципах міжнародної Конференції ООН з питань навколишнього середовища та 

розвитку. Міжнародне співтовариство розглядає показники стану навколишнього середовища 

як комплексний інструментарій для виміру еколого-економічних тенденцій в країні. Виходячи з 

цього можна виділити три основні типи показників: 

1) показники сучасного екологічного стану; 

2) показники антропогенного впливу чи тиску на навколишнє середовище; 

3) показники, що регулюють вплив на навколишнє середовище. 

Важливою умовою забезпечення сталого розвитку суспільства є також якісна освіта. За 

допомогою освіти можна прищеплювати цінності, виховувати поведінку та стиль життя, необ-

хідні для забезпечення сталого майбутнього. Концепція освіти для сталого екологічного розви-

тку ще детально не розроблена, але вже зараз можна сказати, що освіта сталого розвитку поряд 

з екологічною, економічною та іншими видами освіти передбачає перехід до такої моделі на-

вчання, в основі якої мають бути широкі міждисциплінарні знання, які базуються на комплекс-

ному підході до розвитку суспільства, економіки та навколишнього природного середовища.  

В основі освіти сталого розвитку лежать такі завдання: забезпечити участь учнів у місце-

вих та регіональних дослідженнях стану довкілля, включаючи питання придатності води до 

споживання, харчових продуктів; забезпечити просвіту з питань розвитку і збереження навко-

лишнього середовища для громадян різних вікових категорій; особливу увагу приділити підго-

товці керівників. 
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E.SOBAŚ, B.JANUS, P.KLAPA (POLAND, KRAKOW) 

THE IMPORTANCE OF TOURISM MOVEMENT IN PROTECTED AREAS 

IN POLAND 

University of Agriculture in Kraków 

 
In Poland, environmental protection is regulated under the Law of 16 April 2004 about nature 

protection. It specifies in particular, the objectives, principles and forms of protection of animate and 

inanimate nature, as well as the landscape. The law distinguishes 10 forms of protection of nature, i.e.: 

national parks, nature reserves, landscape parks, ecological areas, Natura 2000 areas, protected land-

scape areas, documentation, natural monuments, nature and landscape and the protection of species of 

plants, animals and fungi [Ustawa 2004]. 

In recent years tourist movements is very popular, especially in protected areas. A human 

through its tourism activities can have a negative impact on ecosystems, so it is important to monitor 

tourism in protected areas. The aim of the study is to determine the level of tourist traffic and its spa-

tial variation in a lanscape park, located in the southern part of Poland, in the Beskid Sadecki. The area 

of research is the Popradzki Landscape Park - one of the largest parks in Poland and the largest land-

scape park in the Malopolska province. Park is known for its varied terrain, rich fauna and flora and 

medicinal properties of many spas. 

The analysis of tourism monitoring allowed the isolation of the most frequented places and to 

determine the directions of tourists movement on specific routes in 2015. Studies were carried out on 

the basis of the motion sensors, so-called migratory located in the Popradzki Landscape Park. 10 mo-

tion sensors had been analyzed. Data have been obtained from the Organisation of Landscape Parks of 

the Malopolska Region. 

Performed analyses indicate that the monitored areas do not reflect the actual state of the tour-

ist movement, because the majority of tourist routes is not in any way monitored. Moreover, the inten-

sity of tourist traffic is a cyclical and variable phenomenon, often resulting from a temporary trend or 

fashion. The greatest interest among tourists is the spring and summer season, mainly months from 

May to September, while among the days of the week outweigh the weekend. 

Migratory have many advantages compared to traditional methods of measuring the intensity 

of tourist movement. Their main advantage is the use of movement on both sides, which allowed tour-

ists to capture outgoing and coming down the trail. Additionally, it is possible to monitor tourist traffic 

daily, even hourly. Migratory may cause some errors depending on where you installed photocells, 

method of installation and control migratory. Some of them count, especially in the morning crossing 

of wild animals on the trail. From the measurement point of view the place of installing the sensor and 

how to install it is very important. 

The presented research results of monitored areas are an invaluable source of statistical data to 

assist in the planning and management of tourist traffic, especially in places most visited by tourists. 

Knowing the intensity, structure and scope of tourism is the basis to develop appropriate policies share 

of protected areas to tourists, and protect them from potential damage. 
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І.З.ДУЦЯК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ ТУРИСТИЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РЕГІОНУ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

It is proved that depressive and active business regions should be clustered on the basis of dif-

ferent principles. In depressive regions it is necessary to analyze the distribution and types of resources 

to identify orientations of business development.  In business active areas except the specified type of 

clustering it is necessary to identify a group of companies that it is advisable to consolidate in order to 

coordinate their business strategy and tactics. 

Кластеризація підприємництва стала в сучасній глобалізованій економіці ефективним 

засобом досягнення конкурентних переваг, тож ті суб’єкти підприємницької діяльності, які не 

залучені до процесів кластерної консолідації, перебувають у програшних економічних обстави-

нах. Тому, досягнення ефективної кластеризації в усіх галузях господарювання, а отже й у ту-

ристичному підприємництві, є необхідною умовою його успішності. 

З погляду економічної суті, кластеризація  є засобом підвищення ефективності суб’єктів 

господарювання унаслідок: 1) узгодження дій з суміжними суб’єктами господарювання; 

2) концентрації, об’єднання господарських зусиль окремих суб’єктів господарювання; 

3) можливості цілеспрямованого сприяння розвитку об’єднаного в кластери підприємництва з 

боку регіональної та центральної влади. Кластеризація є засобом спеціалізації господарської 

діяльності території з метою організовування підприємницької діяльності в певному напрямі та 

досягнення максимальної її конкурентоздатності і, водночас, – це форма концентрації виробни-

чих потужностей. 

Методологія кластеризації стала об’єктом дослідження різних дисциплін і не зводиться 

до розробки та використання її як інструменту досягнення конкурентних переваг: кластеризація 

є об’єктом дослідження в Статистиці як метод групування даних, в галузі Інтелектуального 

аналізу (видобування) даних; близькими до цілей кластеризації є завдання ефективного розмі-

щення продуктивних сил, які досліджують в Регіональній економіці. Доцільно виділити при-

наймні три аспекти методології кластеризації в контексті завдань економічного районування: 

1) формулювання цілей кластеризації (змістових аспектів групування об’єктів) та встановлення 

відповідних параметрів, істотних для розбиття множини об’єктів на групи; 2) обґрунтування 

формального інструментарію групування об’єктів; 3) матеріалізація плану кластеризації (орга-

нізування кластерів як суб’єктів господарювання).   

Принципи кластеризації залежать від стану розвитку економіки в окремих частинах ре-

гіону. У цьому контексті доцільно виділити два істотно різні рівні економічного розвитку пев-

ної адміністративної одиниці території: 1) депресивний район, в якому відсутні ефективні галу-

зі господарювання, – в такому разі потрібно на підставі оцінки ресурсів цієї території визначи-

тися, в яких напрямках розвивати підприємництво; 2) район, в якому є певний рівень господар-

ської активності, однак завдяки об’єднанню зусиль підприємців у спеціалізовану структуру 

(кластер) можна досягнути вищої ефективності їхнього господарювання; (наявність господар-

ської активності в певному районі не означає, що стосовно нього недоцільно додатково викона-

ти аналіз і дії відповідно до попереднього пункту). 

Згідно з зазначеним, щодо кожного району кластеризовуваного регіону кластерний ана-

ліз треба виконувати принаймні двічі (один раз – для виявлення перспективних напрямів гос-

подарської діяльності на підставі аналізу лише ресурсів, а другий раз – для виявлення можли-

востей організаційного об’єднання таких суб’єктів господарювання, які внаслідок об’єднання 

стануть ефективнішими). 
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В.Ф. ЯРОВИЙ (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Херсонський державний університет 

 
Today, the development of ecological tourism in the Kherson region is still relevant in the di-

rection of the region's economy. Resource potential that the region makes it possible to develop green 

tourism. Among the features can be distinguished, excellent geographical location, favorable climate, 

etc. Further development of this segment may lead to an intensive development of the regional econ-

omy. 

На сьогоднішній день розвиток зеленого туризму в Україні стає одним з пріоритетних 

напрямків у становленні галузі. Вчений О.Ю. Дмитрук відмічав, що існую суттєва потреба у 

людей відпочивати саме на природі. Це дозволяє не тільки змінити місце постійного проживан-

ня протягом нетривалого періоду часу, а і покращити своє психологічне самопочуття та зняти 

напруження на нервову систему, пов’язані, зокрема, з сучасним способом життя у суспільстві. 

Тому розвиток даного виду туризму є актуальним та перспективним для сучасного українсько-

го бізнесу. 

Відмітимо, що вчений В.І. Букрович виділяв такі особливості екологічного туризму в 

Україні. По-перше, збільшення доходів селян, які будуть задіяні в цьому виді туризму (прийом 

туристів, транспортне обслуговування тощо). По-друге, вироблення екологічно чистої продук-

ції для внутрішнього та зовнішнього ринків. По-третє, ознайомлення туристів з національною 

культурою та особливостями місцевих звичаїв за допомогою розважальних заходів. 

Херсонська область завдяки своєму географічному розташуванню та ресурсному потен-

ціалу може активно розвивати зелений туризм. В програмі розвитку Херсонської області до 

2020 року з цього приводу відмічається, що сьогодні тільки 19 % громадян здійснюють подо-

рожі з метою відвідування туристичних об’єктів зеленого туризму. Перше місце, звісно, посі-

дають курортні підприємства, які розташовані біля морського узбережжя. Відмітимо, що на су-

часному етапі на території області існують такі підприємства, як База-садиба сільського зелено-

го туризму «Білі зорі» (Білозерський район, с. Новотягинка; берег Дніпра-Славутича, сосновий 

бір, унікальні Нижньодніпровські плавні, лікувальні озера, Олешківська пустеля), Гостинно-

спортивно-розважальний комплекс «Збур'ївский Кут» (Голопристанский р-н., с. Стара 

Збу́р'ївка; розташований в дельті Дніпра недалеко від заповідної Кінбу́рнської косина березі 

живописного заливу при вході в Дніпровський лиман), «Зелені Хутори Таврії» (8-км траси 

Олешки–Гола Пристань;єдиний в східній Європі комплекс, розташований на незайманій при-

роді Таврійської лісостепової зони), База відпочинку «Славутич» (Голопристанський район, с. 

Більшовик; відпочинок на березі Чорного моря), База відпочинку «Славутич» (м.Таврійськ; бе-

рег річки з яскравим краєвидом), База зеленого туризму «Чайка» (м. Гола Пристань;відпочинок 

на річці Дніпро), База зеленого туризму «Чумацька криниця» (м. Олешки, урочище "Ближній 

карабай"; розташована в лісі серед кримської сосни, близько Олешківська пустеля і заповідник 

«Буркути») та інші, які можуть забезпечити подальший сталий розвиток зеленого туризму в 

регіоні та бути прикладом для подальшого наслідування іншим підприємцям. 

Таким чином, екологічний туризм Херсонської області знаходиться ще на стадії станов-

лення, але, не зважаючи на різні адміністративні перешкоди, на стадії активного становлення. 

Переконані, що в області є гарні перспективи розвитку нових маршрутів, екскурсій та будь-

яких форм діяльності різних видів підприємств з напрямку екологічного (зеленого) туризму. Це 

пов’язано зі значним потенціалом регіону. 
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А.А.ТЕРЕБУХ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The article investigates theoretical base of methodology for determining environmental 

priorities for the development of tourism for the conservation and restoration of natural tourism 

potential. Sustainable development involved in tourism turnover natural resources and territories 

should be the first priority of tourism. Evaluation of environmental threats recreation and tourism 

resources should be based on the determination and justification of maximum permissible tourist flow. 

В сучасній теорії та практиці розвитку туристичної діяльності, актуальними за-

лишаються питання оцінювання впливу розвитку туризму на стан природних ресурсів задія-

них в туристичний обіг. 

Сучасний збалансований або сталий розвиток, у тому числі й туристичної галузі пови-

нен встановити чіткий баланс між пошуком і залученням в туристичний обіг нових природних 

ресурсів, кількість яких є обмеженою і постійно скорочується внаслідок урбанізації та впливу 

господарської діяльності, та забезпеченням належного збереження природних ресурсів для 

майбутніх поколінь.  

В найбільшій мірі на збереження природних ресурсів спрямований єкотуризм, який ві-

дповідно до визначення ВТО: «відноситься до сегменту туристичного сектору, де основною 

мотивацією туристів є спостереження за природою та традиційною культурою». Іноземні дос-

лідники Робертс та Холл визначають екотуризм як «подорож природною територією, яка не 

шкодить довкіллю і покращує економічне становище місцевих жителів». Вітчизняні дослідники 

пропонують своє трактування даного поняття, Я.Б.Олійник та  В.І.Гетьман вважають, що еко-

логічний туризм включає всі види туризму, орієнтовані на збереження природного довкілля, 

зокрема заповідних ландшафтів, налагодження гуманних стосунків з місцевим населенням та 

органами самоврядування, поліпшення фінансово-економічного благополуччя регіонів. 

О.О.Любіцева та К. Стащук наголошують на тому що екологічний туризм є напрямком туриз-

му, що спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність. 

Забезпечення сталого розвитку залучених в туристичний обіг природних ресурсів і те-

риторій повинно стати першочерговим завданням на лише екологічного, але й всіх інших видів 

та форм туризму. Завданням дослідників та органів влади, керівників природних заповідників, 

парків, власників лісових масивів є розроблення та затвердження методики визначення оптима-

льного туристичного навантаження як на окремі природні туристичні ресурси, так і території.  

Оцінювання екологічних загроз рекреаційно-туристичних ресурсів повинно базуватись 

на визначенні та обґрунтуванні гранично-допустимого туристичного потоку, який не спричи-

нить порушення природньої, екологічної та соціальної рівноваги, та дозволятиме ресурсу, тери-

торіальній громаді самовідновлюватись.  

Кожен окремій ресурс залучений до туристичних потоків має своє граничне наванта-

ження і можливості відновлення та відтворення. Особливо актуальною є проблема обмеження 

та регулювання потоку туристів для екологічних пішохідних та вело маршрутів, заповідних 

територій та природних парків.  

Окремими вченими робились спроби визначення санітарних норм завантаження, до 

прикладу прибережних смуг. Але оцінювання граничного завантаження окрім санітарних норм 

повинно включати оцінювання як екологічне навантаження на окремі природні ресурси, так і 

соціальне навантаження на окремі територіальні громади. Смирнов І.Г. пропонує використову-

вати «показник гостиності», як припустиме співвідношення числа туристів та постійних меш-

канців, за якого зберігається атмосфера гостинності; оптимальним він вважає співвідношення 

не вище 1:3. 

Ще однією вагомою складовою при оцінюванні туристичного навантаження є забезпе-

чення належного самопочуття, стану здоров’я та безпеки туристів.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ І ФЕСТИВАЛІ РАХІВЩИНИ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Rakhiv region is part of the Huzulschyna and is located in the south-eastern part of the 

Ukrainian Carpathians within the Zakarpatskyj region. This is a special land where people live 

according to old traditions and rituals. Theirs folk and culture can be a catalyst to stimulate the 

development of culture and tourism in the region. 

Екологічний туризм в Українських Карпатах користується популярністю. Природоохо-

ронні терени Карпатського біосферного заповідника і їхнє прикордонне розташування (держа-

вний кордон України із Румунією) є привабливими для численних туристичних потоків. Особ-

ливо це відчутно не лише під час літніх відпусток, але і в період Новорічно-Різдвяних, Велико-

дніх, Травневих чи інших свят. Крім цього, туристів приваблюють тематичні фестивалі, які до-

зволяють відчути атмосферу автентики, скуштувати місцеві страви чи взяти участь у майстер-

класах. 

На сьогодні відомо багато фестивалів: сиру, вина, вареників, галушок, хліба, кави, шо-

коладу, сала тощо, які проводяться на території Закарпатської, Львівської, Волинської, Полтав-

ської чи інших областей. 

Рахівщина є частиною Гуцульщини і розташована в південно-східній частині Українсь-

ких Карпат, в межах Закарпатської області. Це особливий край, де люди живуть за давніми тра-

диціями та обрядами. Народні промисли й культура гуцулів можуть стати каталізатором сти-

мулювання розвитку культури та туризму в регіоні. 

Використання культурного надбання Гуцульщини є джерелом для розвитку різних ви-

дів туризму, як наприклад етнотуризму, фестивального, зеленого чи екологічного, культурно-

пізнавального чи гастрономічного туризму. Саме тому тематика таких досліджень не втрачає 

актуальності. 

Найбільшою атракцією і візитною карткою Рахівщини є фестиваль-ярмарка «Гуцульсь-

ка бриндзя», що вже п’ятнадцять років відбувалася у м. Рахові. і відтворює свято повернення 

вівчарів з полонин.  

Крім цього, на теренах Рахівського району проводяться такі гастрономічні фестивалі: 

«Бичківські голубці» (селище Великий Бичків, серпень), «Берлибашський банош» 

(с. Костилівка, травень), «Гуцульська ріпа» (с. Лазещина, вересень) тощо.  

Названі гуцульські фестивалі-святкування можуть стати для туристів своєрідною ро-

дзинкою пізнання цього етнічного регіону. 

Аналіз існуючих пропозицій турів до цієї частини гуцульського краю дає можливість 

стверджувати, що вони є досить популярними не лише серед вітчизняних туристів, але й зару-

біжних (румунів, угорців, словаків, чехів і поляків).  

Проте, на сьогоднішній день культурні надбання Гуцульщини в туризмі використову-

ються не повною мірою, хоча є розуміння того, що завдяки розвиткові туристичної галузі, 

Україна має рідкісну можливість демонструвати свої збережені унікальні народні промисли, 

звичаї, традиції та колорит гуцульської етнічної групи.  

Туристи, котрі хочуть відвідати фестивалі на території Рахівщини, повинні з запасом 

планувати свій вільний час, оскільки вони можуть пізнати цікаві туристично-привабливі 

об’єкти (як, наприклад, Центр Європи, єдиний в Україні музей «Екології гір і природокористу-

вання»), здійснити прогулянку теренами Чорногори, Мармарошу чи Свидівця. 

Цікавість туристів до гуцульського краю постійно зростає, а за правильної державної 

політики, кількість та чисельність фестивалів та майстер-класів за участю народних гуцульсь-

ких умільців матиме тенденцію до збільшення.  
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The assortment of services of farmsteads of rural green tourism of Zhytomyr area is consid-

ered as  a traditional assortment so of new unconventional: authentic guzul house, rolling on quad 

bike, sessions of manipulation treatments, organization of corporative party, twenty-four-hour Wi-Fi 

the internet. Possibilities of further development of services and their value are analyzed in develop-

ment of rural territories. 

Сільський зелений туризм це специфічна форма відпочинку в приватних господарствах 

сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів особистого селянського, під-

собного або фермерського господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та 

культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону. Сьогодні це вид підприємницької 

діяльності, що сприяє вирішенню проблеми зайнятості сільського населення та покращанню 

власного добробуту. 

Розвиток сільського зеленого туризму у більшості країн світу розглядається як не-

від’ємна складова комплексного соціально-економічного розвитку села. Це актуально й для 

України, де особливо загострені соціально-економічні проблеми села. Сільський зелений ту-

ризм визнано окремим видом туризму, розвиток якого є пріоритетним напрямом державної по-

літики (ст. 4 та 6 Закону України “Про туризм”, № 324 від 15.09.1995 р.). Право особистих се-

лянських господарств займатися сільським зеленим туризмом визначено і в статті 1 Закону 

України “Про особисте селянське господарство”, № 742 від 15.05.2003 р. У проекті закону 

України “Про сільський зелений туризм” під послугою сільського зеленого туризму розуміють 

діяльність членів домогосподарств у сільській місцевості з надання послуг бронювання, розмі-

щення, харчування, інформаційного обслуговування, інших видів послуг, що спрямовані на за-

доволення потреб туристів. 

Станом на 2016 р. активно функціонуючими та офіційно зареєстрованими в Житомир-

ській області є 10 приватних сільських садиб, які розташовані в різних районах області: дві в 

Бердичівському, дві в Коростишівському, та по одній Брусилівському, Володар-Волинському, 

Житомирському, Любарському, Малинському та Радомишльському районах. Асортимент їхніх 

послуг представлений досить широко: театралізовані народні свята та вечорниці у автентично-

му оформленні; домашня сільська кухня, прогулянка по лісі, зимова та літня рибалки, походи за 

грибами, ягодами, лікарськими травами; велосипедні подорожі, плавання на човнах, купання у 

відкритих водоймах, взимку катання на ковзанах, санчатах, квадроциклах, катання на конях та 

уроки верхової їзди, “російська” лазня, бочка на травах, різноманітні екскурсії до визначних 

місць області; сеанси мануальної терапії, фармакопунктури, краніосакральної терапії, біоенер-

гоінформотерапії; майстер-класи з різних видів декоративно-прикладного мистецтва (писан-

карство, вишивка, розпис по склу, художня обробка шкіри, декоративний розпис, витинанка 

тощо), майстер-класи з приготування їжі в печі; пленери для художників, учнів та студентів 

художніх навчальних закладів; барбекю, організація святкових дійств, родинних свят, корпора-

тивів, пікніків, деякі садиби пропонують цілодобовий Wi-Fi інтернет. 
Окремо можна відмітити приватну садибу в Бердичівському районі “Карпатське село “Цімбори”, 

на території якої розміщується колиба “Вулик” та справжній гуцульський будинок 1914 р., перевезений 

із Західної України, в якому організовуються різноманітні свята (до 70 чол.). Меню гуцульської колиби 

приємно здивовує шанувальників кулінарного мистецтва смачними та оригінальними стравами з ягняти-

ни. Також тут пропонуються катання на квадроциклі, конях верхи, возі, санях; стрільбу з луку, арбалету, 

риболовлю, походи за грибами, ягодами та можливість відвідати музеї, історичні пам’ятки та храми сла-

внозвісного міста Бердичева. Кожна садиба має своє власне “обличчя”, це результат творчого та свідомо-

го підходу до життя її господаря.  

Розвиток сільського туризму спонукає до покращання благоустрою садиб, чинить позитивний 

вплив на відродження, збереження та розвиток місцевих народних звичаїв. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ГЕОГРАФІЮ ТУРИЗМУ 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

We consider a set of environmental factors, which in one way or another affect the geography 

of the trip, which depend on what kind of tourism is a priority and demand in terms of tourist and his 

physiological needs. In the tourism is important abiotic, biotic and anthropogenic environmental 

factors because they determine the direction of tourism flows. Environmental factors have an impact 

on the quality of recreational activities, opportunities for development of the tourism infrastructure and 

the duration of the tourist season. 

Географія туризму охоплює дослідження просторово-часових закономірностей функці-

онування туризму як суспільного явища. Ефективність територіальної організації туризму по-

лягає в максимальній відповідності територіальних структур основним функціям туризму. Те-

риторіальне поширення та умови організації різних видів туризму прямолінійно залежить від 

екологічних факторів, які беруть участь у визначенні рекреаційного та туристичного потенціа-

лу як локальних територій, так і туристичних регіонів. Екологічні фактори здатні прямим або 

непрямим способом певною мірою, впливати на якість середовища рекреаційної діяльності, на 

можливості розвитку туристичної інфраструктури, а також тривалість туристичного сезону. 

Структура екологічних факторів охоплює: 

- сукупність факторів неживої природи, до яких відносять: кліматичну складову (світло, 

температура, вода, сила вітру тощо), орографічну складову (рельєф, експозиція схилів, розчле-

нування тощо); фізичну складову (тиск, сила тяжіння, іонізуюче випромінювання, акустичні 

коливання, течії, хвилі, припливи тощо); ґрунтову складову (механічний склад, щільність ґрун-

ту, його вологість тощо), хімічну складову (газовий склад повітря, сольовий склад води тощо); 

- сукупність факторів живої природи, до яких відносять рослини, тваринний світ та мік-

роорганізми; 

- сукупність антропогенних факторів, які можуть змінювати та змінюють умови існу-

вання та функціонування екосистем. Антропогенні фактори можуть бути усвідомленими (пла-

новими), випадковими (непередбачуваними), які зумовлені життєдіяльністю людини та резуль-

татами соціокультурної діяльності людини. 

На географію туризму впливає тривалість дії того чи іншого екологічного фактору. По-

стійні екологічні фактори дають можливість туристичним підприємствам розробляти постійно 

діючі маршрути подорожей із малим ступенем ризику їх невиконання. Відповідно з цим, в за-

лежності від регулярності впливу, екологічні фактори поділяють на: регулярно-періодичні, що 

міняють силу впливу у зв'язку з часом доби, змін температурного режиму за сезонами року, 

особливо в помірному поясі, або ритмом припливів і відливів в океані; нерегулярно-періодичні, 

явища катастрофічного характеру: бурі, зливи, повені і т. д.; епізодичні, що виникають спон-

танно, без чіткої закономірності. Разові екологічні фактори можуть збільшити чи зменшити ту-

ристичні потоки, наприклад, місце падіння метеорита чи виверження вулкана привертатиме 

увагу туриста та забезпечить збільшення його відвідування, а пожежі навпаки, заставлять змі-

нити напрям подорожі. В окрему групу можна виділити фактори мінливі довготривалі (потеп-

ління, заростання водойм), які поступово вливають на географію подорожі та пропоновані до 

реалізації на таких територіях види туризму. 

Залежно від можливостей цілеспрямованої зміни характеристик екологічних факторів їх 

можна поділити на: керовані (рівень чистоти споживаної води, лісистість території і різномані-

тність зелених насаджень, режим зволоження, небезпека зсувів тощо) і некеровані (тип ґрунтів, 

рельєф місцевості, вітровий режим, температурний режим, сейсмічність території, забруднення 

повітряного басейну, шумове, радіаційне й інше антропогенне забруднення тощо). 

Отже, психофізіологічний комфорт людини під час подорожі залежить від ступеня рів-

новаги між нею та природним середовищем. Тому при виборі географії подорожі необхідно 

обов'язково враховувати всю сукупність екологічних факторів, детально вивчати інтенсивність 

кожного фактору на конкретній території та визначати зону оптимуму для туриста. 
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Development of eco-tourism is a factor of economic growth, welfare of the local population 

and sustainable regional development. To reduce the negative impact of tourism on the environment at 

the state level it is necessary to carry out state support in this area, create a state body that will be 

responsible and monitor tourism activities, attract investment, to conduct educational work with the 

public. 

Туризм є перспективною галуззю економіки України, оскільки сприяє створенню нових 

робочих місць, розвитку інфраструктури, сільських територій. Для розвитку туризму Україна 

має значний потенціал, зокрема сприятливий клімат, багаті природні рекреаційні ресурси. Про-

те розвиток туризму впливає на навколишнє середовище. Цей вплив може бути як позитивний, 

так і негативний. Позитивний вплив туризму проявляється в охороні природних, історичних, 

культурних пам’яток, створенні природних заповідників, парків, збереженні тваринного і рос-

линного світів. 

Основними проявами негативного впливу туризму є забруднення сміттям навколишньо-

го середовища, зростання викидів від транспортних засобів, самовільне розпалювання вогнищ, 

розміщення пунктів відпочинку, несанкціоноване полювання, риболовля, які ведуть до зни-

щення тваринного і рослинного світів. Крім того, будівництво об’єктів туристичної інфрастру-

ктури приводить до зміни первинних ландшафтів, відбувається вирубка лісів, забруднення вод-

них ресурсів. Особливо високе навантаження припадає на курортні, лікувально-оздоровчі зони, 

де інтенсивно використовуються природні ресурси. 

Основними напрямами попередження та ліквідації негативного екологічного впливу ту-

ризму є: встановлення лімітів та нормативів плати за використання природних ресурсів; лісо-

відновлення, відновлення порушених земельних та рекреаційних ресурсів; контроль за викори-

станням природних ресурсів; еколого-освітня та виховна робота з туристами і місцевими меш-

канцями; відповідальність за негативний вплив на природу (штрафи, відшкодування заподіяної 

шкоди та інше); обмеження в’їзду транспортних засобів на  курортну, рекреаційну зону; впро-

вадження екологічно безпечного обладнання для утилізації відходів та інше. 

У різних країнах для гармонізації взаємовідносин між туристом і навколишнім середо-

вищем розроблені різні програми. Це зелений туризм, екотуризм, сталий туризм. Вони пропа-

гують використання екологічних видів транспорту, підвищення екологічної свідомості туристів 

і місцевих жителів, впровадження екологічних технологій. 

Для більш ефективного розвитку туризму необхідно створити самостійний орган дер-

жавної влади в сфері туризму. Так, державне управління у цій сфері здійснюють різні міністер-

ства і відомства, що веде до нечіткості повноважень і це відповідно зменшує якість управління 

і контролю. 

Важливою перешкодою для розвитку туризму є низький обсяг інвестицій, що веде до 

застарілості матеріальної бази та інфраструктури галузі. Тому необхідно стимулювати надхо-

дження інвестицій, впроваджувати пільги при здійсненні природоохоронної та ресурсозберіга-

ючої діяльності. 

Місцеві органи влади повинні посилити контроль за впливом туризму на навколишнє 

середовище, оскільки якісний стан останнього є фактором туристичної привабливості певних 

регіонів чи об’єктів.  

Отже, розвиток екологічного туризму є фактором зростання економіки, покращення до-

бробуту місцевого населення та забезпечення сталого розвитку регіонів. Для зменшення нега-

тивного впливу туризму на навколишнє середовище потрібно на державному рівні вживати 

всіляких заходів, зокрема здійснювати державну підтримку цієї сфери, створити державний 

орган, який відповідатиме і контролюватиме туристичну діяльність, залучати різні джерела ін-

вестицій, проводити освітньо-виховну роботу з суспільством тощо.  
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The work reveals the essence of ecotourism. Lviv region has appropriate environmental 

conditions and ecological and recreational resources for the development of eco-tourism. The objects 

for the development of eco-tourism can be national parks, landscape parks, nature reserves. Defined 

objects of nature reserve fund of Lviv, which can be used for the purposes of ecotourism. In the parks 

recreation is developed, ecological trails,  the sports and medical and health tourism are developed. 

Екологічний туризм – це вид туризму, що полягає у подорожах до природних недотор-

каних людиною та часто природоохоронних територій. Основною метою таких подорожей є 

відпочити від міського життя, поспілкуватися з природою, оглянути природні об’єкти, отрима-

ти естетичне і моральне задоволення від відпочинку. Даний вид туризму повинен базуватися на 

засадах гармонії з природою і не спричинення їй шкоди.  

На даний час туристичні підприємства пропонують екотури, які охоплюють території 

національних парків, заповідників тощо.  

Сприятливими умовами для розвитку екологічного туризму характеризується Львівщи-

на. Так, клімат Львівської області помірно континентальний. Більша частина регіону лежить у 

вологій, помірно теплій кліматичній зоні.  

Територією Львівщини пролягає Європейський вододіл. В області беруть початок такі 

річки як Дністер та Західний Буг. Всього у Львівській області налічується 4 водних басейни: р. 

Західний Буг, р. Сян, р. Дністер та р. Дніпро, у які впадають понад 8950 річок загальною про-

тяжністю 16343 км. Область лежить у межах лісостепової зони і зони Українських Карпат. Лі-

сові масиви зосереджені в Карпатах, а також в західній та північній частинах Львівщини.  

Різноманітність природних умов і багатство еколого-рекреаційних ресурсів Львівщини 

створюють сприятливі умови для розвитку екологічного туризму. Загалом у Львівській області 

нараховують 37 заказників, 176 пам’яток природи, 48 заповідних урочищ, 261 пам’яток садово-

паркового мистецтва, 3 ботанічні сади та 1 зоологічний парк. 

Основними завданнями національних парків є: збереження природних комплексів, уні-

кальних й еталонних природних ділянок та об’єктів; збереження історико-культурних об’єктів; 

екологічна просвіта населення; створення умов для регульованого туризму й відпочинку; роз-

робка й упровадження наукових методів охорони природи й екологічної освіти; здійснення 

екологічного моніторингу; відновлення порушених природних комплексів й об’єктів.  

Головними об’єктами природно-заповідного фонду Львівщини, які можуть використо-

вуватися в цілях екологічного туризму, є: природний заповідник «Розточчя», Яворівський наці-

ональний природний парк, національний природний парк «Сколівські Бескиди», «Верхньодніс-

тровські Бескиди», «Надсянський» ландшафтний парк, регіональний ландшфтний парк «Зне-

сіння». 

Так, на території Яворівського національного природного парку функціонує 4 комплек-

сні пішохідні та автобусні маршрути: «Страдч-Чорні озера», «Від Янова до Крехова», «Сповідь 

часу» (територія родинного затишку Шептицьких), «Яворівський полігон-минуле і сучасне», а 

також 4 пішохідні екологічно-пізнавальні стежки: «Стежка Івана Франка», «Лелехівка», «Ве-

рещиця», «Голуби». У рекреаційній зоні розміщені мангали, відпочинкові навіси, місця для ро-

зпалення вогнищ. 

На території національного природного парку «Сколівскькі Бескиди» організовані еко-

лого-пізнавальні стежки: «Долиною річки Кам’янка», «Водоспад», «Бучина», «Лопата». 

Таким чином, Львівщина має значний потенціал для розвитку екологічного туризму. 

Зокрема, це і природні парки, на території яких можуть бути розроблені спеціальні маршрути, 

екологічні тури; прокат туристського спорядження; виготовлення і продаж сувенірів; лікуваль-

но-оздоровчий туризм. При цьому розвиток туризму на територіях національних парків не по-

винен завдавати шкоди екосередовищу. 
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В.М.ІСАЄНКО, К.О.БАБІКОВА, О.О.СТЕПАНЮК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ  

ТУРИЗМІ 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

 
Justified the necessity for development and implementation of indicators of sustainable devel-

opment in the industry of green rural tourism (agrutourism). Determined the indicators, proposed for 

inclusion in the strategy of sustainable development of agrotourism. Suggested sustainable develop-

ment indices used to assess the environmental aspects of rural green tourism. Indicated the need to 

improve the legal and organizational support for green tourism. 

Участь України в міжнародних природоохоронних програмах складає вагомий вплив на 

розвиток і функціонування багатьох сфер господарювання в нашій державі. В деяких традицій-

них галузях нові обмеження та вимоги можуть викликати певні труднощі у діяльності підпри-

ємств, які, однак, спонукають керівництво переходити на більш прогресивні технічні рішення, 

які задовольняють природоохоронні вимоги та в перспективі є більш економічно вигідними. 

Втім, міжнародні програми, в тому числі зі сталого розвитку, відкривають можливості для за-

початкування і розвитку нових видів діяльності, які є екологічно орієнтованими. Одним із та-

ких видів діяльності є сільський зелений туризм (агротуризм). Екологічна орієнтованість та 

слідування принципам сталого розвитку роблять сільський зелений туризм перспективним спо-

собом заробітку сільських жителів та привабливим видом відпочинку для туристів. 

Для проведення моніторингу та оцінки будь-якої діяльності існують набори характер-

них показників. У сталому розвитку такими показниками є відповідні індикатори, як значення 

конкретних параметрів та індекси сталого розвитку, як результуючі показники. Для туризму 

вже розроблений набір індикаторів сталого розвитку, однак специфіка саме сільського зеленого 

туризму вимагає перегляду існуючих та розробки нових індикаторів для цього виду діяльності. 

Специфіка полягає здебільшого у характері використання природного середовища. Це аграрне 

навантаження (рослинництво, тваринництво) та нерівномірність його територіального та часо-

вого розподілу. Без оцінки впливу даних особливостей на стан природного середовища немож-

ливо оцінити відповідність діяльності агротуристичного господарства принципам сталого роз-

витку. 

Оцінка впливу сільського зеленого туризму на навколишнє середовище може відбува-

тись за трьома основними показниками: якість ґрунтів сільськогосподарського призначення, 

якість продукції рослинництва в межах агротуристичного господарства, якість питної води. 

Однак, для більш повної та комплексної оцінки екологічного стану територій сільського зеле-

ного туризму з оглядом на збереження біогеоценозу та покращення екологічного стану терито-

рії в майбутньому, до вже існуючих параметрів якості ґрунтів, питної води та продукції рос-

линництва слід включити: якість повітря, поверхневих та підземних вод, природні особливості 

біогеоценозу, які б у повній мірі характеризували стан природного середовища регіону розмі-

щення агротуристичних господарств, вагомі впливи на довкілля місцевих джерел антропоген-

ного навантаження та екологічних умов, у яких проживає місцеве населення та відпочивають 

туристи. На базі названих показників пропонується запровадити індекс господарської та еколо-

гічної ємності територій сільського зеленого туризму для туристичних регіонів. 

Проте, сучасний стан розвитку галузі та сама організація сільського зеленого туризму в 

Україні потребує розробки нових та вдосконалення існуючих управлінських підходів, стандар-

тів та методів господарювання у сфері туризму. Наразі відсутнє законодавче й нормативне за-

безпечення, яке б регулювало цю відносно нову сферу туристичної діяльності в Україні. Крім 

того, екологічна направленість сільського зеленого туризму вимагає еколого-орієнтованого пі-

дходу із дотриманням основних принципів сталого розвитку, що стає все більш актуальним в 

наші дні. 
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В. М.КОСТЮЧКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ МАНДРІВОК  

(НА ПРИКЛАДІ СХІДНИХ ҐОРҐАН) 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Peculiarities of Gorgany mountain range which should be considered during the preparation to 

ecological trips are defined in the article; the most popular tour routes to Eastern Gorgany of different 

duration are analysed, their general description is presented; possible tourists' risks in ecological trips 

in Eastern Gorgany and ways of their minimization are reviewed; the practical recommendations of 

organization of ecological trips' to this mountain region are given. 

Східні Ґорґани, як і масив Ґорґани вцілому, є найменш обходжений та найбільш заліс-

нений район у Карпатах. Організація екомандрівок в Східних Ґорґанах є перспективною спра-

вою, а екологічний туризм може стати тут галуззю спеціалізації, представляючи конкурентосп-

роможну альтернативу руйнуючій природу виробничо-господарській діяльності. 

Гірський масив має кілька особливостей: характеризується не дуже великими висотами 

(в середньому 1400-1500 м), але при цьому значними перепадами висот; практично всі вершини 

Ґорґанів мають дуже стрімкі схили; гребені хребтів та верхівки цих гір часто вкриті кам’яними 

розсипами; на більшості вершин та хребтів в Ґорґанах є жереп, висотою іноді менше 1 м, а міс-

цями навіть вище людського зросту. Ці особливості слід враховувати при підготовці до походу. 

Наприклад, прокладати маршрут слід так, щоб якнайменше проходити через ділянки з заростя-

ми дикої гірської сосни, мати з собою надійний одяг та взуття.  

Околиці м. Яремче і с. Татарів є вихідним пунктом для подолання найгарніших карпат-

ських вершин Східних Ґорґан: Хом’як (1542 м), Синяк (1665 м), Малий  Ґорґан (1592 м), Ґорґан 

Явірницький (1467 м). Проведений аналіз пропозиції за напрямком «Походи в гори» таких ту-

ристичних фірм м. Яремче як «Гуцульський край», «100 стежин» показав, що серед туристів 

напопулярнішими маршрутами в район Східних Ґорґан є одноденні походи на            гору 

Хом’як (підйом на вершину по стежці від урочища Вередівське; довжина маршруту 6,3 км, 

тривалість походу – 8 год) і на гору Синяк (підйом від ТК «Буковель»; довжина маршруту      

6,5 км, тривалість походу –  9 год). Складність цих маршрутів визначена як середня.   

Якщо говорити про дво- чи трьохденні маршрути в Східних Ґорґанах, то тут варантів є 

багато (залежно від місця початку маршруту і вибору того чи іншого варіанту виходу на вер-

шину). На нашу думку, найбільш оптимальним є 3-ох денний маршрут (нитка маршруту:     вод. 

Гук – г. Хом’як – г. Синяк – г. Малий Ґорґан – пер. Столи – ТК «Буковель») з двома ночівлями 

на полонині Хомяків і полонині Веснярка, протяжністю 25 км. Даний маршрут цікавий тим, що 

по його напрямку знаходиться надзвичайно мальовничий водоспад «Гук». На вершині знаме-

нитої гори Хом’як знаходиться статуя Матері Божої. Також маршрут пролягає через високогір-

ний перевал Столи, полонини, а в кінцевій точці через знаменитий курорт Буковель. Маршрут 

проходить в основному по маркованих пішохідних туристських стежках. Для любителів більш 

екстремальних походів пропонується маршрут на г. Ґорґан Явірницький протяжністю в 27 км. 

Час проходження: 2 дні. Нитка маршруту: Ямна (присілок Яремче) – пол. Вовча – пол. Явірник 

– г. Ґорґан Явірницький –  хр. Явірник – м. Яремче. Екстремальність цього маршруту полягає в 

тому, що на хребті немає стежки, є розсипи величезних брил, подолання яких протягом майже 

7 км потребує від учасників походу значних зусиль. 

Цього року команда від ІЕПТ ім. В. Чорновола взяла участь в туристичних перегонах 

«Кубок Карпат - 2016», який проходив в районі Східних і Центральних Ґорґан. Практика пока-

зала, що деякі позначення на туристичній карті не відповідають дійсності. Йдеться про польові 

або лісові дороги, стежки, які на карті позначаються пунктирною лінією. Наприклад, відсутня 

стежка безпосередньо від вершини гори Синяк вниз по схилу. Стежка, яка веде від полонини 

Хом’яків до полонини Верх. Зелениця в деяких місцях заросла і зникає на 50-100 м, потім 

з’являється, згодом зникає знову, що утруднює орієнтування.  

Як свідчить досвід, в походах по Горганах є значні ризики травмуватися. Вершини Ґор-

ґан повністю покриті кам’яними розсипами, які стають дуже слизькими під час дощу, тому слід 

брати черевики з хорошою підошвою. Рекомендується взяти з собою трекінгові палиці (за ная-

вності), еластичний бинт і зігріваючі мазі, будуть потрібні карта й компас, GPS-навігатор.  
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В.М.КОСТЮЧКО, В.Р.МОРОЗ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОТУРИЗМ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ,  

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

In the article the questions of functioning of ecological tourism are examined in Chernivtsi re-

gion; conducted analysis of the main types of activities of ecotourists in such touristic region as Bessa-

rabia and Bukovyna-Carpathian region, the problems of development are considered ecotourism in a 

region, presented chart of forming of modern to the cluster development of ecological tourism. 

Allocated Chernivtsi region, where rapidly developing ecotourism. 

Одним з напрямів сталого розвитку туристичної індустрії, що спрямований на сприяння 

міжетнічної толерантності та залучення людей до активної участі у вирішенні власних духов-

них проблем, підтримку працевлаштування безробітних, подолання характерного для України 

сезонного характеру туристичного продукту є розвиток екологічного туризму (надалі – екоту-

ризм). 

Екологічний туризм на теренах Чернівецької області активно почав розвиватися в кінці 

ХХ століття. На території Чернівецького субрегіону Карпатського регіону чітко виокремлю-

ються два туристичні райони: Бессарабсько-Подністерський та Буковинсько-Карпатський. 

У Бессарабсько-Подністерському районі основними видами діяльності та відпочинку 

екотуристів є екскурсії на катерах по Дністерському водосховищу, рибна ловля, купання, вер-

хова їзда, полювання, збір ягід та грибів, екскурсії історичними та пам’ятними місцями краю, 

катання на квадрациклах. Для розвитку туристично-рекреаційної сфери продовжують здійсню-

ватись заходи для створення на берегах р. Прут структури відпочинкових зон з пропозиціями 

різних форм. Для цього підготовлені інвестиційні пропозиції щодо розбудови туристично-

рекреаційної інфраструктури, зокрема будівництво санаторно-туристичного комплексу на базі 

Брусницького родовища бальнеологічних мінеральних вод; будівництво об’єктів екотуризму, 

дозвілля та відпочинку в урочищі «Стінка» с. Глиниця.  

У межах Буковинсько-Карпатського району основними видами відпочинку та діяльнос-

ті екотуристів є кінні прогулянки, рибальство, збір грибів і ягід, піші прогулянки в гори, катан-

ня на конях, взимку – на санях, відвідування в горах гуцульських садиб, проведення майстер-

класів з приготування гуцульських страв.  

Загалом зазначимо, екотуризм в Чернівецькій області є проблемним видом рекреаційно-

го природокористування через недостатню забезпеченість сільського регіону області автомобі-

льними дорогами, недосконалою методичною, організаційною, інформаційною та матеріаль-

ною підтримкою суб’єктів туристичної діяльності краю з боку держави та органів місцевого 

самоврядування. Найкращим механізмом подолання вказаних проблем є створення кластеру 

екотуризму. Передує цій процедурі 1) оцінкові дослідження придатності регіону для розвитку 

екотуризму через формування банку даних про природно-рекреаційний потенціал, 2) форму-

вання інфраструктурного алгоритму конкретної території, 3) професійна підготовка власників 

приватних садиб. Всі три етапи об’єднуються у систему «туристичний потенціал – професійні 

кадри – економічна ефективність – перспектива функціонування екотуристичного природоко-

ристування». Кінцевий етап полягає у документальному затвердженні функціонування класте-

ру та початку його безпосередньої діяльності. 

За екологічним туризмом в Чернівецькій області велике майбутнє. Насамперед це сто-

сується Заставнівського та Герцаївського адміністративних районів, де поки що питання ство-

рення приватних садиб знаходиться на стадії вивчення. Серед прогресивних районів Черніве-

цької області, в яких інтенсивно розвивається екотуризм, слід виділити Вижницький, Путиль-

ський, Хотинський і Кіцманський. 
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Н.П.СЕРГЄЄВА, Г.Л.СЕРГЄЄВ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІ-

АЛУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

The basic techniques of GIS analysis of natural resources for the development of ecotourism 

are determined. The structure of attributive database for the ecotourism resource assessment is de-

signed. The most perspective areas of ecotourism development in Lviv oblast (region) based on GIS 

analysis are highlighted. The main indicators for resource assessment for ecotourism by the means of 

GIS are defined. The concept of regional tourism information system of natural recreational resources 

for the development of ecotourism are suggested. 

Природно-ресурсний потенціал для розвитку екотуризму включає значну кількість 

об’єктів як світового, так регіонального чи локального значення. Так, у Львівській області, за 

даними Міністерства екології та природних ресурсів, таких об’єктів 347 загальною площею 

близько 150 тис. га. Крім цього, згідно з рекомендаціями ВТО, до ресурсів екотуризму варто 

залучати й об’єкти, що становлять культурно-пізнавальну та історичну цінність. Часто необхід-

ним є відбір туристичної інформації за певними критеріями, наприклад, для розвитку спеціалі-

зованих видів туризму. Вважаємо, що в таких умовах великого значення набуває геоінформа-

ційний аналіз (ГІС-аналіз) ресурсного забезпечення розвитку екотуризму, який дозволяє не ли-

ше зберігати, обробляти та класифікувати значну кількість просторово прив’язаної інформації, 

але й поєднувати ці операції з дистанційним, мережевим, оверлейновим аналізом, аналізом 

просторових збігів і включень тощо. Для проведення аналізу природно-ресурсного потенціалу 

Львівської області для розвитку екотуризму вважаємо доцільним створення ГІС-проекту на базі 

одного з найпоширеніших ГІС-пакетів, зокрема, нами було застосовано ArcGIS 10.0. На основі 

аналізу розміщення об’єктів у поєднанні з дистанційним і оверлейновим аналізом виділено три 

найбільш сприятливих регіони для розвитку екотуризму в досліджуваному регіоні: північно-

східний (Вороняки, Гологори), західний (Розточчя), південний (Передкарпаття та Карпати). На 

наступному етапі дослідження варто провести детальніший аналіз кожного виділеного регіону. 

Для прикладу, розглянемо субрегіональний аналіз ресурсів для розвитку екотуризму на прик-

ладі Сколівського району Львівської області. Для такого аналізу до ГІС-основи району ми до-

дали дві атрибутивні таблиці: дані про природні  рекреаційні ресурси (РР) та дані про архітек-

турно-історичні рекреаційні ресурси. Таблиця даних про природні РР містить такі атрибути: 

назва населеного пункту, площа, кількість населення, а також кількість об’єктів рекреації за 

видом об’єкту: озера, водоспади, витоки рік, реліктові смерекові масиви, джерела мінеральних 

вод і природоохоронні об’єкти. Окрім шару точкових об’єктів із зазначеною кількістю РР кож-

ного виду, додано також полігональний шар із позначенням меж НПП «Сколівські Бескиди» та 

лінійний шар річок. Таблиця даних про архітектурно-історичні рекреаційні ресурси містить такі 

дані: об’єкти сакральної архітектури, інші архітектурні об’єкти, музеї, оборонні комплекси, мі-

сця поховань і древні городища. Також додано растровий шар з даними про екологічну ситуа-

цію Західного регіону України. В якості додаткових даних додано також інформацію про тури-

стичну інфраструктуру. Безпосередньо в середовищі ГІС-пакету було розраховано транспорт-

ну, господарську освоєність, туристичне навантаження та туристичну ємність. На основі про-

веденого оверлейнового аналізу та аналізу просторових збігів і включень виявлено, що найсп-

риятливішими районами для розвитку екотуризму в Сколівському районі є околиці населених 

пунктів Тисовець, Орявчик, Коростів, Гребенів. Вважаємо, що для організаторів подорожей у 

сфері екотуризму варто розробити туристичну інформаційну систему (ТІС) «Природні рекреа-

ційні ресурси Львівської області» на основі топографічних карт. Першочерговим завданням є 

розробка структури такої системи. Пропонуємо включити туди такі інформаційні блоки як «За-

гальна інформація», «Природні умови та ресурси», «Екологічна ситуація», «Оцінка природно-

ресурсного потенціалу» (за видами), «Туристична інфраструктура». Серед функціональних мо-

жливостей такої ТІС обов’язково повинна бути функція здійснення просторових запитів за за-

даними критеріями, що дозволить швидко, якісно та об’єктивно відібрати необхідні туристичні 

ресурси. 
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І.С.ДУЛИН, Н.Я.ФУРМАНИК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА 

ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

 The features of the evaluation of service quality in tourism enterprises; describes the concept 

of tourism, the main indicators of its effectiveness; examined the legal framework for the regulation of 

the provision of quality services to tourism enterprises;the principles of quality control services, their 

monitoring and evaluation; defines requirements for quality management of tourist services; to submit 

recommendations for improving the provision of quality services in the tourist company. 

Сьогодні у найрозвинутіших країнах світу сфера послуг займає основну нішу, та є осно-

вним способом державного прибутку. Однією з частин сфери послуг є туризм. Він, з розвитком 

інформаційних технологій розвивається стрімкими темпами, його активно рекламують та про-

сувають у вільний продаж. У планах світових організацій – зробити туризм доступним для ко-

жного мешканця Землі. 

Це питання досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, зокрема А. Дурович,  

М. Кабушкін, П. Лоуренс, Дж. Лорш, М. Портер, Т. Ткаченко, Л. Шульгіна. 

Метою дослідження є аналіз системи надання якості послуг в Україні. 

На відміну від інших сфер економіки, індустрія туризму вирізняється тим, що головним 

завданням у ній є дотримання, контроль та покарещення рівня якості надання послуг. Це є ос-

новний фактор, який створює конкурентність на туристичному ринку, за допомогою якості на-

дання послуг на ньому створюється певний поділ на потужні туристичні підприємства та ті, що 

розвиваються. Саме у туризмі головну роль грає рівень обслуговування. 

Якість послуги характеризується вимогами Закону України «Про захист прав спожива-

чів» (стаття 6). 

На думку Чудновського А.Д. , «якість послуг - це сукупність характеристик послуги, які 

визначають її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби людини». Це ви-

значення є повним, та найглибше розкриває дане поняття. 

Сьогодні на туристичному ринку є величезна кількість пропозицій, які пов’язані з тури-

стичними послугами. Для того, щоб оцінити наскільки послуга є хорошою, чи вона відповідає 

нормам та чи здатна вона задовольнити потреби будь-якого споживача, використовують понят-

тя якість послуг.  

Якість послуг визначається основними показниками її ефективності. Саме вони визна-

чають кількісні або якісні характеристики одної або декількох властивостей послуги.  

Аналізуючи поняття якості послуг, систем якості послуг та показників ефективності да-

них систем, часто використовується поняття контролю якості послуг. Воно означає сукупність 

дій, різноманітних операцій, таких як: проведення випробувань, вимірювань, а також оціню-

вання однієї або декількох властивостей послуги і порівняння усіх отриманих даних з встанов-

леними державою вимогами.  

Досягнення ефективності системи управління якістю обслуговування на підприємствах 

туристичної індустрії не може бути забезпечено без використання різних форм конкретної уча-

сті й активного впливу обслуговуючого та управлінського персоналу на підвищення якості об-

слуговування туристів, туристичних агентів та контрагентів.  

Ефективність реалізації завдань управління якістю туристичного обслуговування має 

виступати критерієм науковості управління у сфері туризму, що дасть можливість визначити 

ступінь знання й використання законів і закономірностей управління якістю обслуговування на 

практиці.  

Таким чином, якісне уявлення усіх послуг, які пов’язані з туризмом, є головним завдан-

ням будь-якого підприємства у сфері туризму. Це потребує від фірми гнучкості, можливості 

задовольнити специфічні вимоги, які постійно диктуються безпекою послуг та потребами рин-

ку.  

 

 

 



 

Семінар 6                                                                                                          Seminar 6 

240 

Б.Р.КОШОВА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАНИХ ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

World processes that take place in society and economy  constrain to search new perspective 

decisions for doing business, in particular hotel. The increase of necessities of clients in possibility of 

implementation of the professional duties in combination with rest constrain to create hotel complexes 

that in itself form tourist destination with a perfect infrastructure independent of the outer world. We 

consider requirements for hotels. 

Зростання кількості заможних людей у світі, котрі мають змогу витратити від 5 до 25 

тис. дол. за добу проживання у номері сприяє появі нових вражаючих готельно - розважальних 

комплексів, котрі зважаючи на їх унікальність самі утворюють туристичну дестинацію. Сього-

дні без заперечень такими можна назвати Shimao Wonderland Inter Continental (Шанхай Китай), 

Poseidon Undersea Resort (Фіджі), Opera Hotel Lofoten  (Норвегія), The Hotel Crescent (Баку, 

Азербайджан), The Royal Atlantis (Дубай, ОАЕ), Dawang Mountain Resort (Чинша, Китай) [1].  

До такого розряду готелів існує ряд вимог: 1) сильна індивідуальна концепція діяльнос-

ті із унікальним дизайном; 2) розташування у сприятливому кліматичному середовищі із висо-

корозвиненою мобільною доступністю; 3) екологічність та інноваційність на усіх етапах обслу-

говування. Залишаючи основним - надання послуг із проживання, дані заклади складаються не 

лише із внутрішньої інфраструктури готелю (рецепції, служи прийому, портьє та ін.). Сьогодні 

в концептуальну основу їх діяльності закладено задоволення потреб клієнтів у відпочинку, 

оздоровленні та отриманні позитивних вражень.  Саме тому їх інфраструктура складається із не 

менш важливих об’єктів, як фешенебельних ресторанів, барів, басейнів, спа-, фітнес-центрів, 

унікальних садів, акваріумів, індивідуального гірськолижного курорту, або об’єктів іншого ро-

ду активного чи пасивного відпочинку. Багаті клієнти готові платити за можливість отримання 

як найбільшого набору послуг витрачаючи при цьому мінімум часу.  

Зростання вимог до якості обслуговування готельно-розважального комплексу змушує 

сконцентрувати основну увагу на змінах у смаках та  потребах клієнтів, котрі викликані такими 

чинниками, як: 1) зростання урбанізації та загострення глобалізаційних процесів вимагає забез-

печення конфіденційності відпочинку, безпеки та спокою клієнтів; 2) необхідність індивідуалі-

зації послуг з врахуванням екологічності та вимог до здорового способу життя зумовлює появу 

нових концептуальних ресторанів здорової їжі, різного роду оздоровчих процедур та появи но-

вих стандартів до оформлення інтер’єру номеру і т.п.;  3) застосування сучасних інноваційних 

технологій на всіх етапах перебування клієнта у готелі.  

Існує велика ймовірність, що у недалекому майбутньому у зв’язку із теперішніми суспі-

льно-економічними тенденціями, котрі зумовлюють пришвидшення ритму життя, клієнти готе-

лю будуть змушені вести свою професійну діяльність «нон-стоп». Саме тому сьогодні слід ано-

нсувати про появу нових гібридних готельних комплексів призначення котрих у більшій мірі 

буде надання сервісних послуг, а не лише послуг з розміщення, як було прийнято донедавна. 

Науково-технічний прогрес дає змогу мобільним працівникам паралельно із професійною дія-

льністю реалізовувати потреби у пошуку вражень, здобутті нових знань та отриманні досвіду. 

Втеча від рутини та буденності сприяє відновленню  натхнення та рятує від одноманітності. 

Саме тому інфраструктура готельного закладу такого роду повинна повністю задовольняти ко-

мунікативні потреби клієнта та забезпечити йому повноцінне робоче місце у готельному номе-

рі.  

Наявність мережі Internet, Wi-Fi, виділеної лінії, кабельного телебачення та мобільного 

зв’язку є беззаперечною умовою надання готельних послуг. Сьогодні ж на перший план вихо-

дять інновацій програмні продукти із створення «розумного готелю», завдяки котрим не вихо-

дячи із номера можна управляти не лише ним, а планувати весь свій час, користуючись доступ-

ними сервісами наявних у готелі.  
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О.П.МАКАР, О.В.ГЛИНСЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
The theoretical aspects of the hotel to ensure the competitiveness of enterprises; a synthesis of 

theoretical approaches, namely research competitiveness in the hotel industry; the features competitive 

hotel activities; determined by means of forming competitive hotel enterprises; methods for assessing 

the competitiveness of hotel enterprises; identified ways to improve the competitiveness of enterprises 

hospitality industry, the estimation of competitiveness of hotel enterprises. 

В сучасних умовах ринкової економіки майбутній розвиток готельного господарства 

потребує підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств як на внутрішньому, так 

і на світовому туристичному ринку. З розвитком ринку конкурентоспроможності готельних 

підприємств  швидко загострилась, та її вирішення вимагає від усіх суб’єктів даного ринку ак-

тивного пошуку шляхів та методів підвищення конкурентоспроможності на ринку готельних 

послуг. 

Розглядали дану проблему конкурентної стійкості готельних підприємств та підвищен-

ня ефективності використання потенціалу готельних підприємств такі вчені: К.Ендрюс, 

Ф.Селзнік, Й.Шумпетер, Д.Рікардо, А.Файоль, Ф.Тейлор, М.Портер, Дж.М.Кейнс, Дж.Робінсон, 

І.Ансофф. 

Мета дослідження - розгляд теоретичних засад формування конкурентоспроможності 

готельного підприємства. 

Готельне обслуговування є одиним з центральних місць серед комплексу послуг, які на-

даються туристам під час відпочинку, подорожі. Щодо поняття конкурентоспроможності та 

конкуренції готелів та готельних послуг, то ці поняття є тісно взаємозв’язаним. Для успішного 

функціонування готелю на ринку  треба знати індивідуальності різних компаній покупців і їхнє 

ставлення до певних готельних послуг.  Проте, готельний ринок, як і всі інші ринки, характери-

зується існуванням величезної кількості покупців, що відрізняються один від одного смаками, 

уподобаннями, рівнем доходів. 

Дослідивши літературу по забезпеченню конкурентоспроможності, можна зробити на-

ступний висновок - формування готельного господарства тісно переплетено з ситуацією стано-

влення суспільства.  

На сьогоднішній час готельна індустрія є галузю з високим рівнем конкурентної боро-

тьби. Все частіше ми стаємо очевидцями відкриттів нових готелів та ресторанів. Новітні конце-

пції формуються з метою дуже досконалого задоволення потреб конкретних груп покупців. Ту-

ристичні підприємства створюються, а через певний час частина з них не спроможна конкурен-

тній боротьбі та виходить з даного бізнесу.  

Вирішення проблеми конкурентоспроможності є складним завданням, в діяльності 

будь-якого готельного підприємства, що вимагає цілеспрямованої та узгодженої роботи всіх 

підрозділів. Важливим завданням для готелів є створення репутації готельного підприємства 

високої якості обслуговування. Варто зважити, що найвища якість обслуговування постояльців 

гарантується корпоративними стараннями працівників усіх служб готелю, незмінним та дієвим 

контролем з боку адміністрації, проведенням роботи з вдосконалення форм та способів обслу-

говування, вивченню та введенню сучасного досвіду, нової техніки й технології, розширенню 

асортиментів та вдосконалення якості надання послуг.        

1.Петров С.М. Менеджмент підприємств готельних послуг як система управління кон-

курентоспроможністю // Економіка і менеджмент систем управління. - 2012. Т 5. - № 3.1. - 

С. 152-158.2. 

2.Старчікова Н.Г. Перспективні напрямки в готельному бізнесі по підвищенню конку-

рентоспроможності // Вісник Поволзького державного університету сервісу. Серія: Економіка. - 

2012. - № 23. - с. 77-79. 
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Ю.Ю.СТАДНИЦЬКА, Л.П.СИЧАК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

РОЗВИТОК ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ БУКОВИНИ 

Національний університет «Львівська Політехніка» 

 
Ethnic and cultural objects along with natural play an important role in the development of 

tourism. The study of ethno-cultural heritage of the people or ethnic group, as well as their regional 

differences, moral principles, rules, promotes international cooperation, establishing friendly relations 

between nations and ethnic groups. Considered as ethnographic tourism аctivity territory for certain 

knowledge of life, traditions and customs, prevailing indigenous people, ethnic groups and other 

peoples who lived there. 

Буковина, незважаючи на свої найменші розміри серед інших країв України, в плані ет-

нографії чи не найунікальніший регіон, в силу свого полінаціонального складу, через що Буко-

вину часто називають етнографічною перлиною України. На Буковині проживають представ-

ники 76 національностей. Найбільш чисельнішими є представники таких національностей, як 

українці (75%), румуни (12,7%), молдавани (7,3%), росіяни (4,1%), поляки (0,3%), білоруси 

(0,2%) та євреї (0,2%). Останнім часом в області з’явились представники етнічних груп як гро-

мадяни США, кубинці, афганці, перси, алтайці та інші.  

Буковинська етнографічна спадщина  представлена численними музеями народної архі-

тектури, побуту, народного одягу, тощо; етнографічними фестивалями; осередками народних 

ремесел, де зберігаються давні традиції народного рукоділля та виставками та ярмарками виро-

бів народних майстрів. Найбільш популярні етнографічні музеї Буковини: Чернівецький облас-

ний музей народної архітектури та побуту; Музей буковинської діаспори; Музей історії та ку-

льтури євреїв Буковини; Археолого-етнографічний музей їм. М. Гакмана; Історико-

етнографічний музей - громадський музей; Малятинський етнографічний музей; Годилівський 

етнографічний музей «Бабусина скриня»; Красноїльський історико-етнографічний музейний 

ансамбль ім. М. Яблуницький тощо. Згідно проведеної оцінки потенціалу етнографічних та іс-

торико-культурних ресурсів Буковини коефіцієнт пізнавальної цінності становить 0,69, що від-

повідає високому рівню атрактивності туристичних ресурсів. Такий результат є ознакою того, 

що в регіоні є всі умови та ресурси для розвитку та функціонування етнографічного туризму. 

Протягом останніх років можна спостерігати підвищення інтересу до Буковинського ре-

гіону як середовища етнографічного туризму, що стало можливим завдяки культурній співпра-

ці та зв’язкам. На Буковині значно зростає кількість та якість довідково-рекламної продукції та 

публікацій з туристичної тематики, значною мірою ініційованих завдяки впровадженню транс-

кордонних українсько-румунських проектів за фінансової підтримки Євросоюзу. Тим не менше 

існує ряд проблем. По-перше, готелі не відповідають сучасним європейським вимогам, тому 

мало приваблюють іноземних туристів. По-друге, однією дуже важливою проблемою розвитку 

є якість транспортного забезпечення краю. Стан доріг в області  на низькому рівні, капітальний 

ремонт доріг не проводився вже 20 років. Із залізничного вокзалу м. Чернівці потяги відправ-

ляються як за кордон, так і в усіх напрямках по Україні: до Києва, Львова, Одеси, а також за 

приміськими маршрутами. Однак якість  залізничних колій та обслуговування становить низь-

кий рівень. По-третє, мала кількість фірм, що спеціалізуються виключно на етнографічному 

туризмі. Частіш за все, етнографічні об’єкти є складовою туру. Відбувається просування етно-

культурних елементів в рамках комбінованих турів силами фірм, що спеціалізуються насампе-

ред на екологічному і сільському туризмі. Це дає підставу для песимістичного прогнозу щодо 

можливостей в найближчому майбутньому розглядати вітчизняний етнокультурний туризм як 

ядро, що складається з комплексу форм туристської активності з тієї чи іншої етнокультурної 

складової. 

Буковина – перспективний регіон для розвитку та функціонування етнографічного ту-

ризму, адже представлена різними етнографічними ресурсами. Однак для розвитку туризму на 

територіях Буковини потрібно передбачати здійснення комплексу заходів щодо удосконалення 

системи управління туристичною галуззю. 
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С.Ю.ТРЕПАК, Ю.В.ЗЕЛЕНЬКО, А.С. АКУЛОВ (УКРАИНА, ДНЕПР) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. 

Лазаряна 
 

Results of the research of perspective of rail travel transportation organization from a position 

of influence on potential environmental objects in the sphere of influence of railway infrastructure are 

given in the article. On the basis of geographic information systems and database management sys-

tems it is developed information analytical decision support system to ensure a high environmental 

level of tourist traffic against a background of economic profitability - «SAER» 

Современные тенденции стремления к устойчивому развитию предполагают поиск но-

вых гармоничных отношений в системе «человек-природа». Одним из вариантов реализации 

данного направления выступает экологический туризм. Как пример может быть рассмотрен 

«зеленый» (экологический) туризм, организованный с учетом современных энергосберегающих 

технологий при организации туристических маршрутов и перевозке пассажиров железнодоро-

жным транспортом. 

Одной из важных экологических проблем, которая требует решения, является уменьше-

ние негативного воздействия транспорта на окружающую природную среду (ОПС). Развитие 

железнодорожной отрасли требует усовершенствования, разработки и внедрения современных 

подходов, основанных на принципах сохранения природных ресурсов и улучшения условий 

эксплуатации подвижного состава с применением современных средств стратегического 

управления экологической безопасность на дороге. 

Ученые ДНУЖТ имени акад. В. Лазаряна выполняют научно-исследовательскую работу 

по заказу МОН Украины (0115U002424) - «Розвиток туристичних перевезень залізничним 

транспортом в Україні» . Цель данного исследования состоит в изучении возможности и созда-

нии организации туристических перевозок по узкоколейным дорогам Закарпатья. Экологиче-

ское обоснование организации туристических перевозок состоит в оценке степени влияния 

маршрута на потенциальные экологические объекты, которые находятся в сфере влияния же-

лезнодорожного транспорта, и разработке рекомендаций по поддержанию и восстановлению 

полосы отвода для существующих и перспективных участков пути. Экологическое обоснова-

ние включает в себя нескольких направлений исследований: 

- правовая оценка возможности организации туристических железнодорожных перево-

зок на каждом проектируемом участке пути (учитывается наличие заповедных и рекреацион-

ных зон); 

- оценка степени воздействия на потенциальные экологические объекты (базируется на 

принципах системного анализа и, согласно предложенной методики, выражается численным 

значением, полученным методом балльной оценки в соответствии с сформулированными кри-

териями) ; 

- разработка комплекса мероприятий, направленных на поддержание и восстановление 

эксплуатируемой инфраструктуры и прилегающих полос отвода; 

Для решения поставленных задач предложена информационно – аналитическая система  

«SAER», которая позволяет получить полную информацию про место исследования и  имею-

щиеся природные ресурсы. Детализация территории позволяет получить более точные коэффи-

циенты экологической ситуации, что в свою очередь позволяет принимать правильные управ-

ленческие решения и обеспечивать экологическую безопасность организации процесса перево-

зок. 
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Т.В.МІРЗОДАЄВА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський Міжнародний 

Університет (США) в Україні» 

 
Considers interrelated notion «sustainable ecotourism», «eco-tourism" and "gentle tourism". 

Analyzes «Agenda 21 for travel and tourism industry» (WTO / WTTC). It is noted that all regions of 

Ukraine has significant potential for ecotourism.  The attention to the feasibility to develop two areas 

of ecotourism in the regions of Ukraine: urbocompensation ecotourism and ecorecreation in the city 

and suburban environment. 

Напрямок екотуризм використовується в світовій індустрії туризму вже більше 20 ро-

ків. Він став одним із найпопулярніших в різних країнах світу та набирає визнання в Україні. 

Більшість вчених і профільних громадських організацій розглядають екотуризм як ту-

ристську діяльність, метою якої є пізнання особливостей мало змінених природних і традицій-

них культурних ландшафтів за умови збереження ландшафтного різноманіття. Отже, у науко-

вих працях та на практиці застосовуються взаємозалежні/взаємодоповнюючі поняття «сталий 

туризм/sustainable ecotourism», «екологічний туризм» та «м’який туризм» (Дітер Крамер, О.Ю. 

Дмитрук, В.І. Гетьман, В.В. Смаль, В.І. Куценко, Т.І. Ткаченко, М.В. Севрюкова, Я.О. Мари-

няк). Щодо трактування поняття «м’який туризм» найбільш чітко його трактує німецька конце-

пція Sanfter Tоurіsmus, згідно якої центральною ідеєю «м’якого» туризму є гуманізація тради-

ційного туризму. Так, Дітер Крамер стверджує, що гуманізація туризму, реформування і перет-

ворення «жорсткого» туризму в «м’який» більш продуктивні не на індивідуальному рівні, тоб-

то не через зміну індивідуального поводження туристів чи конкретних політиків і керівників 

туристичного бізнесу, а через цілеспрямований вплив громадських організацій на політику ве-

ликих турфірм. 

Ще у 1996 р. Всесвітня туристична організація (WTO), Всесвітня рада з подорожей і ту-

ризму (WTTC), організація «Зелений світ» на основі програми дій «Agenda 21» розробили кон-

цепцію сталого розвитку подорожей та туризму в XXI сторіччі - «Agenda 21 for travel and 

tourism industry». У цьому документі підкреслюється  важливість координації спільних зусиль 

урядів, індустрії туризму та різних громадських неурядових організацій для створення стратегії 

довгострокового розвитку туризму, указується на важливість партнерства між ними.  

Виходячи із зазначеної концепції, в Україні екологічний туризм, який перебуває на по-

чатковій стадії розвитку, повинен забезпечуватись грамотною і організованою політикою гро-

мадських організацій. Екотуристичні мандрівки поки що організовуються переважно на само-

діяльному рівні. Однак уже помітне організаційно-інформаційне сприяння розвитку екотурис-

тичної діяльності з боку Всеукраїнської громадської неприбуткової організації «Спілка сприян-

ня розвитку сільського зеленого туризму в Україні», Української Асоціації Активного та Еко-

логічного Туризму. Остання у 2015 р. та у 2016 р. видала Каталог «Екологічний туризм та наці-

ональні природні парки України». Дане видання є спробою презентувати ключові та найцінніші 

природні території для екологічного туризму, якими є національні природні парки у різних ре-

гіонах України. 

Слід зазначити, що в усіх регіонах України є значний потенціал для розвитку екологіч-

ного туризму. Але важливо, що акцент в екотуризмі, повинен бути зміщений не на економічний 

ефект від даного виду туризму, а саме на екологічний. Варто звернути увагу на підхід Дмитру-

ка О.Ю., який вважає, що в Україні сталий (стабілізуючий) екотуризм найбільш доцільно роз-

вивати за двома напрямками. Перший - це урбокомпенсаційний екотуризм та екорекреація в 

межах міста та приміського довкілля. Другий, пов'язаний із створенням у природо-

господарських (буферних) смугах, що прилягають до природоохоронних територій, спеціаль-

них екотуристичних економічних зон, де діяльність місцевих жителів з реалізації відпочиваю-

чим та туристам послуг з розміщення і харчування продуктами домашнього господарства мала 

б пільги і стимулювалася на всіх рівнях.  

 


