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УДК 504.5 
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
THE MODERN SYSTEMS OF FARMING 

Телятник М. Р., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, спеціальність 
«Прикладна екологія», ІІI курс 
Науковий керівник – Євпак І. В. 

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
У результаті тривалої науково-дослідної роботи для кожної природно-економічної 

зони нині розроблені наукові основи ведення сільського господарства, складовою частиною 
яких є інтенсивні системи землеробства. 

Сучасні системи землеробства — основа інтенсифікації сільського господарства — 
процесу різкого збільшення виробництва зерна, технічних, кормових та овочевих культур на 
основі розширеного відтворення родючості ґрунту. Цей процес відбуваєтьсяяк шляхом 
додаткового вкладення коштів, так і на основі прискорення науково-технічного прогресу. 

Сучасні інтенсивні системи землеробства характеризуються високим технічним 
оснащенням виробництва, використанням більш ефективних способів обробітку ґрунту, 
внесенням органічних і мінеральних добрив з розрахунку на запланований урожай і 
розширене відтворення родючості ґрунту, інтенсивними ґрунтозахисними технологіями 
вирощування сільськогосподарських культур, меліоративними, а також прогресивними 
організаційно-господарськими заходами. 

Проведення значних організаційно-господарських, агротехнічних, меліоративних 
заходів сприяє переходу до вищих форм систем землеробства відповідно до сучасного рівня 
розвитку продуктивних сил, науки і техніки. 

При високому рівні інтенсифікації сучасних систем землеробства дуже важливу роль 
відіграють енергозберігаючі та ґрунтозахисні заходи для запобігання та усунення наслідків 
ерозії ґрунту. 

Проте, як свідчить досвід, запровадження зазначених вище інтенсивних систем 
землеробства не завжди забезпечує достатню їх ґрунтозахисну спрямованість. Не зважаючи 
на відносно високу продуктивність інтенсивних систем, запровадження їх у зонах активної 
дії водної і вітрової ерозії не забезпечує надійного захисту ґрунту від водної ерозії та 
дефляції. 

Багато дослідників (А. А. Каштанов, Ф. Т. Моргун, М. К. Шикула, О. Г. Тарарико та 
ін.) зазначають, що в умовах поширеної водної ерозії й інтенсивного обробітку ґрунту 
вирішити проблему підвищення продуктивності землеробства і повторного контролю над 
ерозією ґрунтів можна тільки на основі запровадження сучасних інтенсивних систем 
землеробства з контурно-меліоративною протиерозійною організацією території. 
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УДК 504.3 
ЦІНА "ЧОРНОГО ЗОЛОТА" НА ПРИРОДУ 
ЦЕНА "ЧЕРНОГО ЗОЛОТА" НА ПРИРОДУ 

PRICE OF "BLACK GOLD" IN NATURE 
Покотило Т.Г., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, спеціальність 

«Прикладна екологія», IV курс 
Науковий керівник – Чорна О. М. 

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
Переробка та господарське застосування вуглеводневих систем визначають обличчя 

сучасної цивілізації. Виробництва з переробки вуглеводневих систем відіграють ключову 
роль у світовому паливно-енергетичному комплексі та нафтохімії.  

Для нафтогазопереробної промисловості характерна висока енергонасичені. Так, 
типовий нафтопереробний завод (НПЗ) в залежності від продуктивності по сировині 
зосереджує на своїй території запас вуглеводневого палива, еквівалентний 2-5 Мт тротилу. 

За деякими даними у вітчизняній нафто-газопереробної промисловості "викидається" 
в атмосферу близько 0,45% сировини, що переробляється, у той час як на Заході - 0,1%. 

 З стічними водами нафтопереробних підприємств у водойми надходить значну 
кількість нафтопродуктів, сульфідів, хлоридів, сполук азоту, фенолів, солей важких металів, 
зважених речовин та ін На нафтопереробних заводах, нафтобазах відбувається забруднення 
грунтового шару нафтопродуктами на значну глибину, а в підгрунтових горизонтах 
утворюються лінзи нафтопродуктів, які з грунтовими водами можуть мігрувати, 
забруднювати навколишнє середовище і створювати аварійні ситуації. На підприємствах 
нафтопереробної промисловості щорічно утворюються мільйони тонн рідких і твердих 
відходів, з яких 80% переробляється безпосередньо на підприємствах, а частина передається 
в інші галузі. Поширеним видом відходів є нафтові шлами, вихід яких складає 7 кг на 1 т 
переробляється нафти. 

Не менш гострі проблеми виникають при транспорті нафти і газу на переробні заводи. 
Найбільш економічна транспортування нафти трубопроводами. Але при трубопровідної 
транспортування нафти виникають дуже серйозні екологічні проблеми. Нафта 
транспортується по трубопроводах діаметром 300-1200 мм, схильним до корозії, відкладів 
смол і парафінів усередині труб. За даними фахівців, абсолютна більшість (89-96%) 
аварійних розливів нафти викликають сильні і незворотні пошкодження природних 
біоценозів. При ліквідації наслідків аварій на трубопроводах часто використовуються 
прийоми, які ще більше ускладнюють екологічну ситуацію. 

Від нафтових плям гине до 300 000 птахів.  Небезпека загрожує в першу чергу 
морським птахам, таким як кайри, гагари і тупики.  

Під час перельотів вони шукають воду зі спокійною поверхнею, але, коли вони 
опускаються на нафтові плями, їхнє пір'я швидко просочуються нафтою і птахи вже не 
можуть піднятися в повітря. Навіть злегка забруднене пір'я не дозволяє птахам злетіти, і вони 
гинуть, оскільки, намагаючись очиститися від липкої маси, птахи її ковтають, після чого 
смерть настає протягом декількох днів. У тих птахів, які з'їдають невелику кількість нафти, є 
шанс вижити. Вкрите шаром нафти пір'я птахів втрачає свої теплоізоляційні властивості, і 
тоді птахи вмирають від холоду. Нафта, що міститься в рибі, яка є їжею тюленів, а також 
забруднення берегів під час розкладання трупів ссавців можуть стати причиною 
захворювання тварин.  

З метою попередження забруднення моря нафтою, перш за все, необхідно 
вдосконалювати технологічні процеси добування, транспортування, зберігання, переробки, 
застосування нафти чи нафтопродуктів, виключити скид стічних вод, до складу яких входить 
нафта.  
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міжнародної діяльності з охорони водних ресурсів планети відіграють міжнародні угоди , а 
усіма питаннями займається Міжнародна морська організація (ІМО).  

Усі природні водойми здатні самоочищатися. Однак здатність водойм до 
самоочищення має свої межі. Сьогодні у водойми надходить така величезна кількість стічних 
вод, настільки забруднених різними токсичними для їхніх мешканців речовинами, що багато 
водойм почали деградувати.  

В даний час перед людством стоїть глобальне завдання - терміново ліквідувати 
збитки, завдані океану, відновити порушену рівновагу і створити гарантії збереження його в 
майбутньому. Необхідно прагнути дізнатися про Як би там не було, охорона океану є однією 
з глобальних проблем людства. Мертвий океан - мертва планета, а значить, і все людство.  

 
УДК 502 

ПОДОРОЖ ПЛАСТИКОВОГО СТАКАНЧИКА 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПЛАСТИКОВОГО СТАКАНЧИКА 

TRAVEL PLASTIC CUP 
Гусар А.М., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, спеціальність 

«Прикладна екологія», VI курс 
Науковий керівник – Чорна О. М. 

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
Серед українців все більшої популярності набувають невеликі термочашки, люди які 

дбають про своє здоров'я носять цей посуд із собою. Навіщо? 
- посуд не потрібно мити, зібрав та й викинув 
- ми їх використовуємо з друзями, коли ходимо на природу 
- в них можна наливати гаряче та холодне 
- картонні відклеюються, а пластикові ні 
Багато виробів з пластмаси можуть містити шкідливі стабілізатори, солі важких 

металів та інші токсичні речовини, і все це при нагріванні. 
Головна небезпека, яку приховують пластикові стаканчики - це меламін, речовина, 

якою в Китаї 4 роки тому, отруїлися більше півсотні тисяч дітей. 
Ця речовина входить до складу деяких пластикових стаканчиків та виділяє у напої 

небезпечний  формальдегід. І гаряча вода, і більшість спиртних напоїв є розчинниками в 
даному випадку, отруйна речовина , проникає в напій, а потім потрапляє  в організм людини, 
і як результат – отруєння внутрішніх органів.  

І це ще не все, одночасно в Європі та Азії, дослідниками було проведено більше 250 
експериментів, вони свідчать що хімікати з яких зроблений пластиковий посуд , можуть 
викликати у тому числі і гормональний дисбаланс та навіть діабет другого типу. 

 В результаті цих дослідів вчені напряму пов’язали епідемію ожиріння, яка просто 
накриває планету, із пластиковим посудом.  

Справа в тому, що деякі хімічні речовини, що входять до його складу, діють на 
організм як статеві гормони. Для визначення цього явища вже навіть є спеціальний термін  
Gender-bending chemical (Хімічне спотворення гендерних ознак). 

     Тож хочете зберегти здоров’я: 
Перше: уникайте стаканів з меламіном, вони най небезпечні. Їх легко відрізнити вони 

зазвичай білого кольору, тверді, дуже легкі. Якщо по них постукати, видають сухий  
тріскучий звук. 

Друге: не пийте гарячі напої чи алкоголь з одноразових пластикових стаканів, купуйте 
безпечні – картонні. Не знаєте якими заряджений кавовий автомат, краще не ризикуйте. 

Третє: для чаю чи кави, завжди тримайте власну скляну чи фарфорову склянку. А для 
пікніка придбайте спеціальний набір посуду  з металевими стаканами. Вони практичні, а 
головне - безпечні. 
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Переважна більшість полімерів, що використовуються у виробництві пакувальних 
матеріалів, містять хімічні сполуки, які спроможні негативно впливати на стан довкілля. 
Деякі види поліетилену можуть виділяти токсичні речовини та містити залишки 
каталізаторів.  

Найбільшою хворобою тварин є -  лептоспіроз.  
Лептоспіроз – гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, що перебігає із гарячкою, 

загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної системи.  
У викидах знаходиться багато шкідливих речовин,які викликають мутацію тварин, 

різні захворювання які виникають  у тварин під час їхнього перебування на забруднених 
територіях.  

 
УДК 504.4 

ЯК ЖИВЕТЬСЯ ОКЕАНУ 
КАК ЖИВЕТСЯ ОКЕАНУ 
LIFE IS LIKE THE OCEAN 

Налбат А.О.., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, спеціальність 
«Прикладна екологія», IV курс 

Науковий керівник – Чорна О.М. 
ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Якщо поглянути на Землю з космосу, вона здається блакитною, оскільки 70% її 
поверхні вкрито морями і океанами. Розглядаючи екологічний стан Світового океану, слід 
виокремити дві основні проблеми: 

1) виснаження біологічних ресурсів 2) забруднення океану.  
Проблема виснаження біологічних ресурсів Океану. Ще сто років тому, очевидно, 

неможливо було уявити, що Світовий океан, що займає майже 70% всієї площі планети, 
можна забруднити, а його біологічні ресурси виснажити. Сьогодні виснаження біологічних 
ресурсів Океану вже є беззаперечним фактом, фактом, який травпився.  

У морі нафтове забруднення має різні форми. Воно може бути плівкою покривати 
поверхню води.До грудочок, що плавають, прикріплюються різні дрібні тварини, якими 
охоче харчуються риби і вусаті кити. Разом з ними вони заковтують і нафту. Одні риби від 
цього гинуть, інші наскрізь просочуються нафтою і стають непридатні для вживання в їжу 
через неприємний запах і смак. 

Наслідки розливів нафти: для того, щоб відмити одного птаха, вкриту нафтовою 
плівкою, потрібно 2 людини, 45 хв. часу і 1.1 тис. літрів чистої води. Від подібних аварій 
страждає не тільки тваринний і рослинний світ. Серйозні збитки несуть місцеві рибалки, 
готелі та ресторани, а також туристичний бізнес 

Масштаби забруднення продуктів морів і океанів так великі, що в багатьох країнах 
установлені санітарні норми на вміст у них тих чи інших шкідливих речовин.  

Важливим показником порушення стану екосистем є зміна числа вищих таксонів - 
риб. Суттєво змінюється фотосинтезуюча дія в цілому. Зростає біомаса мікроорганізмів, 
фітопланктону, зоопланктону.  

Крім того океан отримує ще і теплове забруднення .Воно відбувається внаслідок 
спускання у водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших енергетичних об'єктів. Тепла 
вода змінює термічний і біологічний режими водойм та шкідливо впливає на їхніх 
мешканців.  

Також світовий океан забруднений пестицидами. 
Виснаження морських біологічних ресурсів. Серед мешканців морить під загрозою 

зникнення учені називають акул і морських лисиць (скат), які схильні до надмірної ловлю. За 
останні роки в північній частині Атлантики промислові запаси тріски, хека, морського окуня 
і камбали скоротилися на цілих 95 відсотків, у зв'язку з чим лунають заклики вжити 
термінових заходів. Людство давно вже усвідомило, що збереження і відновлення Світового 
океану потребує сумісних зусиль міжнародного співтовариства. Провідну роль у координації 
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- розробка математичних моделей динаміки біоіндикаційних показників; 
Моніториг функціональної структури мікробних ценозів грунту різних 

агроекосистеми проводиться з метою описання і діагностики їх теперішнього стану; 
визначення мікробіологічних показників для конструювання моделей сталих агроекосистеми 
та формування сталого розвитку агроекосистем. 

Найважливішими показниками якості ґрунту є біомаса мікроорганізмів, 
таксономічний склад мікрофлори та її функціональна різноманітність. Тобто з погіршенням 
екологічного стану ґрунту таксономічна і функціональна різно-манітність мікробного 
угрупування знижується. 

Видову різноманітність мікробних угрупувань оцінюють за допомогою екологічних і 
індексів Шеннона та Сімпсона. Для описання стану мікробних ценозів, прогнозування 
спрямованості їх функціонування з метою оптимізації сільськогосподарської діяльності в 
агроекосистеми необхідно: 

-  відбирати зразки грунту не менше, ніж тричі за рік; 
- досліджувати грунт ризосфери і міжрядь, тому що фактори, які вивчаються, не 

однаково відображаються на функціонуванні мікроорганізмів у цих локальностях; 
РИЗОСФЕРА – сфера кореня, середовище, ґрунт, що безпосередньо оточує кореневу 

систему рослин і характеризується значною біологічною активністю. 
Отже, еколого - мікробіологічний моніторинг грунтів дуже сильно впливає на 

розвиток рослин та родючість грунту. 
 
УДК 504.3 

ЧИ ВІДПОЧИВАЄ ПРИРОДА, КОЛИ ВІДПОЧИВАЄМО МИ? 
ОТДЫХАЕТ ЛИ ПРИРОДА, КОГДА ОТДЫХАЕМ МЫ? 

DAS THE NATURE REST, THEN WE REST? 
Лазарева Т.,  відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, спеціальність 

«Прикладна екологія», VI курс 
Науковий керівник – Чорна О. М. 

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
Негативні риси  впливу туризму на природу, на жаль, часто беруть гору над 

позитивними. Зокрема, погіршується якість води в річках, морях, озерах і якість повітря 
через застосування транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння, підвищується 
рівень шуму від діяльності різних розважальних закладів; знищується місцева і дика фауна 
туристами, розпалюють багаття; руйнуються історичні пам'ятники вандалами, що залишають 
на них написи. 

Найбільшою проблемою є відлякування тварин. Крики людей під час відпочинку, 
спонукають їх тікати від місця їхнього проживання покидаючи свої домівки.  

Надмірний шум, наприклад, шум силою 40-60 децибел викликає хвилювання, 
зменшує час відпочинку, апетит. При 65 децибелах спостерігається роздратування 
вегетативної і гормональної систем, при 75 - відбуваються глибші розлади. Внаслідок дії 
шуму у ссавців зменшується кількість молока, сповільнюється приріст молодняка, 
відбуваються передчасні пологи. Від шуму реактивного літака гинуть личинки бджіл, 
бджоли втрачають орієнтацію, у пташиних гніздах тріскається шкаралупа яєць.  

Туристи,які викидають поліетиленові пакети в водойми несуть велику загрозу 
водному середовищі. 

Яскраві логотипи і заклики на пакетах можуть нести в собі небезпеку у вигляді фарби, 
в яку часто додаються токсичні речовини, здатні проникнути через плівку в продукти. Не 
забувайте і про хімічний клей, яким з'єднуються шви упаковки, він теж може проникнути 
всередину і контактувати з їжею,але це загроза  не тільки для людини, а й для тварин.  

Поліетилен містить токсичні для здоров'я речовини - мономірні фталати. Найбільшу 
небезпеку вони несуть для печінки.  
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правових, нормативно-технічних та організаційних основ цивільного захисту населення в 
спільній системі безпеки держави; спроможність до їх застосування при плануванні й 
організації заходів щодо захисту населення і виробничого персоналу від наслідків аварій, 
катастроф, стихійних лих; здатність приймати ефективні рішення у сфері цивільного захисту 
з урахуванням особливостей професійної діяльності, а також у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій  (аварій, катастроф), забезпечувати необхідний рівень охорони праці 
та індивідуальної безпеки у разі виникнення небезпечних ситуацій. Компетенції 
спеціалізовано-професійні - знання нормативно-правової бази проведення екологічного 
контролю і створення державної екологічної інспекції, основних принципів державної 
політики у сфері екологічного контролю та аудиту, системи екологічного менеджменту, 
стандартів та сучасних інструментів розробки і впровадження їх на регіональному та 
локальному рівнях, видів та порядку проведення державного екологічного контролю; 
здатність до проведення інспекторської перевірки з питань охорони природи та складання 
відповідних документів за її результатами, ідентифікувати екологічні правопорушення та 
притягувати до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного 
законодавства, обраховувати збитки, що нанесені природному середовищу внаслідок 
порушення природоохоронного законодавства, проведення комплексного оцінювання стану 
екосистем, проводити контроль викидів, скидів забруднюючих речовин в природне 
середовище, стану забрудненості ґрунтів, враховувати галузевий підхід в процесі проведення 
екологічного аудиту підприємства та ін.. 

 
УДК 504.5 

ЕКОЛОГО-МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ГРУНТІВ 
ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ 

ECOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL MONITORING OF SOILS 
Вакуленко Т.О., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, спеціальність 

«Прикладна екологія», ІІ курс 
Науковий керівник –Євпак І. В. 

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
Однією із складових екологічного моніторингу ґрунту агроекосистем є 

мікробіологічний моніторинг, який входить у групу параметрів, що інтегрує показники 
раннього діагнозу розвитку негативних явищ у стані ґрунтів. Він включає показники 
пригнічення життєдіяльності рослин і мікрофлори, ферментативній активності, зміни 
співвідношень кількостей основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів. 

Мікробіологічний моніторинг - збір та аналіз даних щодо визначення етіологічної 
структури внутрішньо-лікарняних інфекцій, домінуючих колонізуючих агентів, 
мікроорганізмів, що контамінують об’єкти внутрішнього середовища стаціонару. 

Сучасні агроекосистеми підлягають значному техногенному впливу, наслідком якого 
все частіше є забруднення грунтів ксенобіотиками. Полютанти чинять негативний вплив на 
ґрунтову мікробіоту, тому виникає нагальна необхідність проведення постійних 
довгострокових спостережень за її станом. 

Метою мікробіологічного моніторингу, як складової частини загального 
агроекологічного моніторингу, є одержання інформації за комплексом основних параметрів 
біологічних властивостей ґрунту в різних регіонах країни; оцінка відповідності ґрунтів 
нормативним вимогам; прогнозування можливих шляхів еволюції ґрунтів під впливом тих чи 
інших агротехнічних заходів; видання нормативної інформації для розробки корегування 
агротехнічних заходів, які забезпечують розширене відтворення ґрунтової родючості і 
високу продуктивність агроекосистем. 

Мікробний моніторинг грунтів, що входить в загальну мережу державного 
агроекологічного моніторингу, повинен складатися з таких етапів: 

- визначення стану мікробної системи грунту за комплексом біоіндикаційних 
показників; 
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вплив так званих найнебезпечніших елементів, ними визнані: ртуть, свинець та кадмій. Здав 
батарейку - врятував їжака. Одна батарейка забруднює 20  землі на якій проживає один 
їжак, два крота і декілька тисяч дощових черв’яків. 

Що ж робити з використаними елементами живлення? Відповідь проста - здавати їх у 
спеціальні пункти прийому. В Україні такі пункти вже є у більшості великих міст і навіть у 
деяких невеликих. Інформацію про конкретне місто можна знайти в інтернеті. Якщо ж 
виявиться, що у вашому місті/селищі нема куди здавати батарейки - все ж не викидайте їх у 
смітник. Не полінуйтеся зберігати використані акумулятори та батарейки (для цього можна 
відвести невелику коробочку), а потім при нагоді відвозити або передавати їх в пункти 
прийому. 

Куди здаються зібрані батарейки? У «Боярському коледжі екології і природних 
ресурсів», зараз проходить акція щодо збору використаних батарейок. Всі зібрані нами 
батарейки будуть здаватися в Оперативно-рятувальну службу м. Києва, яка знаходиться на 
вул. Жилянська 26-а (вхід з вул. Антоновича, 34). І вже звідти батарейки будуть відправлені 
у Львів на Державне Підприємство "Аргентум" .  

 
УДК 378.1:37.091.12-051:504 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З 
ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЯ И АУДИТА 

ANALYSIS OF THE COMPETENCES OF FUTURE SPECIALISTS ON 
ENVIRONMENTAL MONITORING AND AUDIT 

Чернявська Г.К., магістр 1-го року навчання факультету екології і сталого розвитку 
Рибалко Ю.В., кандидат педагогічних наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Підготовка фахівців з екологічного контролю та аудиту здійснюється за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр» у вищих навчальних закладах України різного профілю. 
Сьогодні, підготовка фахівців даного спрямування для нашої держави є досить актуальним 
питанням для різних галузей економіки. 

Сучасними загальними вимогами до властивостей і якостей випускників ВНЗ як 
соціальних особистостей є компетенцій щодо вирішення певних професійних проблем і 
задач. Відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців за 
спеціальністю «Екологічний контроль та аудит» виокремлюють п’ять компетенцій, а саме: 
соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні, загально-професійні та 
спеціалізовано-професійні. 

Компетенції соціально особистісні зорієнтовані на одержання знань в галузі циклу 
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Екологи одержують знання з суспільних 
відносин, політичного устрою держави та його методів соціально-політичної діяльності, 
методів спілкування українською професійною мовою й соціокультури, основних 
економічних законів та правових засад управління, законів формальної логіки та 
інтелектуальної діяльності, теоретичних та практичних аспектів культури в процесі 
діяльності людини та суспільства. Загально-наукові компетенції включають знання основних 
закономірностей розвитку соціально-економічних систем і вміння враховувати при цьому 
екологічні обмеження задля сприяння переходу суспільства до сталого розвитку, положень 
законодавства України про інтелектуальну власність, спроможність їх застосовувати при 
визначенні та оцінюванні об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності, оформленні 
прав інтелектуальної власності. Інструментальні - дозволяють отримати навики та вміння з 
роботи в комп’ютерних мережах та управління інформацією, навики роботи із сучасними 
приладами оцінки стану компонентів довкілля, навики відбору зразків та проведення 
польових досліджень, навики використання програмних засобів. Компетенції загально-
професійні - знання принципів організації та структури цивільного захисту України; знання 
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У сучасних умовах науково-педагогічні працівники використовують такі форми групової 
навчальної діяльності як індивідуально-групова, парно-групова, фронтально-групова, групова. За 
характером зв’язку між підгрупами у виконанні навчальних екологічних завдань розрізняють: 
кооперативно-паралельну, кооперативно-послідовну, змагально-паралельну  і змагально-
послідовну види групової навчальної діяльності. За тривалістю реалізації групову навчальну 
діяльність студентів екологів можна розглядати як локалізовану у межах одного навчального 
заняття, та пролонговану, що відбувається протягом декількох навчальних занять. 

Отже,можемо сказати, що впровадження в навчальний процес дидактичних умов групової 
навчальної діяльності студентів може підвисити результативність навчання, що є особливо 
необхідним при викладанні фахових екологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. 

Реалізація дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів екологів залежить 
від наявних соціально-психологічних особливостей академічних груп, їх соціальної структури та 
факторів, що впливають на тенденції подальшого розвитку. В свою чергу, використання групових 
форм роботи впливає на розвиток студентських груп, результативність навчальної діяльності 
студентів екологів в процесі вивчення фахових дисциплін.  

 
УДК 502 

ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА МАЛЕНЬКОЇ БАТАРЕЙКИ 
THE PHANTOM MENACE OF SMALL BATTERIES 
СКРЫТАЯ УГРОЗА МАЛЕНЬКОЙ БАТАРЕЙКИ 

Бзенко М. П., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, 
спеціальність «Прикладна екологія», ІІI курс 

Науковий керівник – Чорна О.М. 
ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

У наш час батарейки широко використовують як джерела електроенергії. Вони 
забезпечують роботу: годинників, радіоприймачів, електронних ігор, ліхтариків та інших 
побутових приладів, які є у щоденному використанні кожної людини. Та варто також 
пам’ятати про негативні сторони, зокрема це стосується уже використаних батарейок. 

Коли батарейка припиняє підтримувати побутові прилади, вона автоматично 
перетворюється на непотріб, і її подальший шлях стає очевидним. Саме тоді проявляється 
основний негативний чинник, ще донедавна такої корисної речі. 

Люди щороку викидають мільйони тон непотрібних батарейок, більшість із них потрапляє 
на сміттєзвалища, і лише кілька відсотків від загальної кількості проходить безпечну утилізацію на 
спеціалізованих підприємствах. До прикладу можна взяти ситуацію в Україні: щодня з прилавків 
магазинів до українських споживачів надходить близько 10 тон батарейок, з них лише пів тони 
потрапляє у пункти призначені для утилізації або повторної переробки хімічних джерел енергії, 
усі інші елементи живлення люди не задумуючись викидають зі сміттям. На жаль така проблема 
існує не тільки в Україні, а у більшості країн світу. 

Недбало викинувши відпрацьовану батарейку, люди навіть не задумуються які 
шкідливі та незворотні наслідки може принести їх необдуманий вчинок. Адже при 
потраплянні у навколишнє середовище відбувається процес руйнації зовнішньої оболонки 
батарейки, і такі небезпечні метали та сполуки як ртуть, кадмій, свинець, цинк та марганець 
потрапляють у ґрунтові води та річки, тим самим забруднюючи наше довкілля. За даними 
фахівців: одна пальчикова батарейка може забруднити 20 квадратних метрів ґрунту, який у 
продовж 50 років буде не придатний для ведення сільського господарства , або 400 літрів 
води, а з урахуванням того, що сміття ще й спалюють, то усі ці токсичні відходи 
потрапляють у атмосферу. Дані фактори пояснюють виникнення у суспільства низки тяжких 
хвороб, адже не тільки природа, а й людина, зокрема її організм, потерпає від шкідливих 
наслідків власної недбалості. Накопичення хімічних елементів у внутрішніх органах людини 
призводить до розвитку різних захворювань. З елементів найбільше в організмі людини 
накопичуються кадмій, хром - в нирках, мідь - у шлунково-кишковому тракті, ртуть - у 
центральній нервовій системі, цинк - в шлунку, руховому апараті. Детально слід виявити 
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ИНТРОДУКЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

INTRODUCTION OF NON-TRADITIONAL VEGETABLE CROPS: 
ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS 

ІНТРОДУКЦІЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР: ДОСЯГНЕННЯ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
Медведева Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук 

Медведев П.Н., кандидат педагогических наук 
ФГБОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им.  

Л.Н. Толстого,Тула, РФ 
Постоянное увеличение эколого-социального прессинга на современного человека вызы-

вает существенное снижение общей устойчивости организма и, в первую очередь, ослабление 
иммунного статуса. В таких условиях особое значение приобретают профилактические 
мероприятия, направленные на повышение неспецифической сопротивляемости организма. В 
последнее время среди населения всех стран неуклонно растет количество алиментарных 
заболеваний, что вызвало необходимость создания теории «адекватного» питания. Согласно этой 
теории настоящая ценность пищи представляется ее способностью быть пищей для тех 
микроорганизмов, которые населяют (пробиотическая ценность). Министерство здравоохранения 
РФ подчеркивает, что внимание к здоровому питанию и сохранению здоровья непосредственно 
входит в сферу национальных интересов ("Глобальная стратегия по питанию, физической 
активности и здоровью", ВОЗ, 2004). 

Особенно остро проблема обеспечения качественными и экологически безопасными 
продуктами питания стоит на территориях с повышенной техногенной нагрузкой. Основным 
источником биологически активных веществ и антиоксидантов для человека является 
растительная пища. Уровень потребления овощей у населения РФ находится значительно 
ниже рекомендуемой нормы (по данным Росстата – в 4 раза), а их ассортимент ограничен 6-8 
видами. К сожалению, овощные культуры, традиционно выращиваемые на территории 
России  не могут полностью удовлетворить потребность в БАВ вследствие их невысокого 
содержания. Поэтому поиск растений с повышенным содержанием антиоксидантов и  
разработка их агротехники в новых условиях произрастания не теряет своей актуальности и 
должно входить в приоритетные направления развития народного хозяйства, поскольку 
интродукция позволяет не только осваивать растительные ресурсы страны, но также 
расширять и делать более полноценным рацион населения.  

Ценный биохимический состав большинства нетрадиционных овощных растений  
дает возможность использовать их в качестве продуктов функционального питания. 
Интродукция нетрадиционных культур в новых почвенно-климатических условиях всегда 
требует подробного изучения биологических особенностей растений, сопряжена с 
необходимостью поиска новых элементов агротехники и создания исходного материала для 
селекционной работы и получения районированных сортов. В настоящее время нами 
изучается возможность использовать такие растения не только как пищу, но и лекарство, а 
также в качестве новых экологически безопасных стимуляторов роста растений. 

Тизаны (травяные чаи) на основе якона (Polymnia sonchifolia), чуфы (Cyperus esculentus), 
амаранта (Amaránthus), монарды (Monarda menthifolia ) и руты (Ruta graveolens ) являются 
пребиотиками и служат для профилактики алиментарных заболеваний. Из листьев амаранта 
получают натуральный краситель, используют в виде чая с большим содержанием природных 
антиоксидантов, клубни якона содержат инулин и фруктозу, подходят для питания людей с 
сахарным диабетом. Котовник (Népeta catária) – обладает мощным бактерицидным действием и 
является растительным спазмолитиком, а лофант (Louphantus tibeticus) за его целебные свойства 
называют «северным женьшенем». Рута входит в фармакопею многих стран, ценится за 
свойство понижать давление и укреплять кровеносные сосуды. Монарда обладает 
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общеукрепляющим и тонизирующим действием. Из обжаренных клубеньков чуфы или 
«земляного миндаля» готовится напиток оршад, по вкусу похожий на кофе и улучшающий 
обмен веществ. Клубеньки стахиса (Stachys recta) способны накапливать селен, содержат особый 
углевод – стахиозу, оторая улучшает углеводный обмен. 
 
УДК 637.5’62:504:636.2(575.2) 

НАУЧНОЕ-ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ГОВЯДИНЫ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА 

НАУКОВЕ-ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТОЇ ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ КИРГИЗСТАНУ 

SCIENCE-TECHNOLOGY RATIONALE GENERATING CLEAN BEEF IN 
KYRGYZSTAN 

Семенова Т.В., кандидат биологических наук  
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина 

Бишкек, Кыргызская Республика 
Кыргызская республика располагает огромными площадями горных пастбищных 

ресурсов. На сегодняшний день площадь пастбищ по республике составляет около 9,1 тыс. га 
или 84% от всей имеющейся площади. Пастбищный травостой – это естественный, дешевый 
корм для крупного рогатого скота, овец, лошадей и травоядных животных других видов, 
который в кормовом балансе составляет около 70%. 

Животноводство - одна из значимых отраслей агропромышленного комплекса 
Кыргызской Республики, которая требует к себе повседневного внимания со стороны 
государства, общества, науки и образования. Стратегия развития животноводства должна 
быть ориентирована, прежде всего, на решение главных социально-экономических задач по 
повышению жизненного уровня, обеспечению жизненных потребностей продуктами питания 
высокого качества и здоровья населения, обеспечения его и в основном за счет 
отечественного производства экологически чистой продукции.  

Полноценное питание людей в условиях загрязнения биосферы зависит не только от 
количества потребляемых продуктов, но и в значительной степени от их качества. Под 
качеством пищевых продуктов понимают совокупность их свойств, обеспечивающих 
физиологические потребности организма человека в пищевых веществах, органолептические 
показатели продукта, безопасность его для здоровья потребителя, стабильность состава и 
сохранение потребительских свойств.  

Для выработки экологически безопасных пищевых продуктов требуется экологически 
безопасное сырье, которое можно получить только при условиях, обеспечивающих 
соответствующее состояние окружающей среды (почвы, воды, воздуха, флоры), а также 
состояние здоровья животных. Продукты должны быть биологически полноценными, т.е. их 
химический и биологический состав должен обеспечивать нормальный обмен веществ в 
организме человека. Экологическая безопасность пищевых продуктов зависит от 
химического, биологического, механического состава и некоторых других свойств почвы [6]. 

Как отмечают Н.Г.Догарева и др. (2003) значительное ухудшение экологической 
обстановки приводит к поступлению и накоплению токсичных веществ (пестициды, тяжелые 
металлы, нитраты и др.) в организме сельскохозяйственных животных и – как следствие – в 
получаемой продукции животноводства. В связи с этим особенно остро стоит вопрос об 
обеспечении экологической безопасности мясного и молочного сырья [1]. 

Эффективное производство продукции животноводства базируется на основе многих 
технологических параметрах, каждый из которых имеет большое значение и выпадение или 
нарушение одного из звеньев элемента технологического процесса негативно сказывается на 
конечной цели - продуктивности животных, качестве продукции и эффективности отрасли. 
При этом следует учитывать, что технология производства продукции животноводства - это 
совокупность организационных, зоотехнических, ветеринарных мероприятий по управлению 
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Аеробне розкладання клітковини здійснюється головним чином міксобактеріями, 
цитофагами і справжніми бактеріями. Аеробний процес домінує в степових і лучних ґрунтах 
під трав'янистою рослинністю. Кінцевим продуктом даного процесу є  і О. 

Основна функція грибів у ґрунтоутворенні — розкладання органічних решток. У 
цьому процесі беруть участь представники всіх класів. Найпоширенішими у ґрунтах є 
цвільові гриби, а у лісових ґрунтах — гриб мукор. 

Гриби синтезують позаклітинні гідролітичні ферменти, за допомогою яких і 
здійснюється розкладання рослинних тканин. За добу вони розкладають у 2—7 разів більше 
органічних речовин, ніж засвоюють. Вони розкладають клітковину, лігнін, білки. При цьому 
утворюються органічні кислоти, які підвищують кислотність ґрунту і руйнують мінерали. 
Утворення в ґрунтах агресивних фульвокислот також пов'язане з діяльністю грибів. 

Ґрунтові водорості — на відміну від інших мікроорганізмів, водорості збагачують 
ґрунт органічною речовиною і киснем. Саме в цей період (танення снігу, весняні дощі) 
водорості інтенсивно розмножуються і збагачують ґрунт органічною масою, посилюють 
руйнування первинних мінералів, підвищують дисперсність твердої фази. 

Найпростіші тваринні організми також поширені в ґрунтах. Вони живляться 
бактеріями і водоростями. Є серед них і сапрофіти. В ґрунтах живуть представники трьох 
класів: джгутикові, саркодові та інфузорії. Основна їх роль у ґрунтоутворенні — розкладання 
органічних речовин. 

 
УДК 378.14:504 

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЕКОЛОГІВ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГРУППОВОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГОВ 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF GROUP LEARNING ACTIVITIES 
STUDENTS ENVIRONMENTALISTS 

Шемет А.В., студентка 4 курсу факультету екології і сталого розвитку 
Рибалко Ю.В., кандидат педагогічних наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Зважаючи на проблеми розвитку творчої молоді, здатної оперативно реагувати на 
зміни у суспільстві, самостійно мислити і приймати рішення є актуальним виявлення 
дидактичних умов, за яких групова навчальна діяльність студентів  досягла б високого і 
достатнього рівнів.  

Сутність особистості, закономірності її становлення та розвитку, роль навчання у процесі 
особистісного становлення висвітлено в роботах О.Бодальова, Л.Виготського, В.Давидова, 
Г.Костюка, С.Максименко, В.Моляко, С.Рубінштейна; про закономірності функціонування та 
розвитку соціальних груп, соціально-психологічне забезпечення педагогічного процесу - 
Г.Андреєва, О.В.Брушлінського, Є. Головахи, А.Деркача, В. Казміренко, Я.Коломінського, 
Н.Коломінського, А.Макаренка, Р.Немова, М.Обозова, А. Петровського, В.Семиченко, Л. 
Уманського; про закономірності, принципи, форми і методи дидактичного процесу - А. Алексюка, 
Ю. Бабанського, В.Бондар, І.Харламова, М.Ярмаченко та ін. 

При аналізі дидактичних умов навчального процесу екологів важливо враховувати 
загальні і специфічні особливості групових форм навчання. Групова навчальна діяльність 
реалізується за декількома етапами, а саме: підготовчий (аналіз та створення необхідних 
умов навчання, формулювання навчальних цілей та завдань, вибір способів навчання, 
розподіл студентів за підгрупами, планування послідовності роботи);  мотиваційний 
(повідомлення про тему та призначення діяльності, зацікавлення студентів, інструктаж, 
забезпечення необхідними матеріалами); операційно-пізнавальний (виконання завдань, 
поточне керування і корекція роботи студентів); результативний (перевірка якості виконання 
завдань, аналіз ходу і результатів). Змістовне наповнення кожного етапу визначається 
конкретними навчальними завданнями та умовами.  
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у них переважає неформальний статусний розподіл за особистими симпатіями-антипатіями. 
Через академічну групу відбувається соціалізація студентів - процес становлення 
особистості, навчання та засвоєння цінностей, норм, установок, зразків поведінки, 
притаманних даній професійній спільності, суспільству у цілому.  

Факторами соціально-психологічного структурування в академічних студентських 
групах є індивідуальні властивості представників різних соціометричних позицій (біологічно 
зумовлені якості, особливості психічних процесів, параметри спрямованості, важливі для 
міжособистісної взаємодії особистісні риси, особливості навчальної діяльності студентів) та 
розмір академічних студентських груп. 

Виявлено, що соціально-психологічні особливості академічних студентських груп 
екологів найменш впливають на успішність самостійної роботи студентів, але найбільше - на 
успішність роботи на лекційних і практичних заняттях. Групи з більшою взаємністю 
стосунків між студентами проявляють більш однорідне ставлення до навчання. 

 
УДК 504.5 

БІОГЕОХІМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ  
ТА ЇХ РОЛЬ У ГРУНТОУТВОРЕННІ 

BIOGEOCHEMICAL ACTIVITY OF MICROORGANISMS AND THEIR ROLE IN SOIL 
БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 И ИХ РОЛЬ В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ 
Бзенко М. П., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, спеціальність 

«Прикладна екологія», ІІI курс 
ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Науковий керівник – Євпак І. В. 
Основною функцією мікроорганізмів у ґрунтоутворенні є розкладання органічних 

решток рослинного і тваринного походження до гумусоутворення і повної мінералізації. 
У процесі ґрунтоутворення беруть участь бактерії, водорості, лишайники, амеби, 

мікронематоди, джгутикові, війчасті, гриби і актиноміцети. Є дані про присутність в ґрунтах 
неклітинних форм мікроорганізмів (вірусів, бактеріофагів). 

Основна маса мікроорганізмів зосереджена в горизонті поширення кореневих систем 
на глибині 10—20 см десятки і сотні мільйонів штук. Загальна маса мікроорганізмів орного 
горизонту (25—30 см) становить близько 10 т/га. Високо-родючі окультурені ґрунти містять 
найбільше мікроорганізмів. 

 У наш час важливе значення у ґрунтоутворенні мають бактерії-нітрифікатори, які 
окислюють аміак до нітратів.  

Процес нітрифікації у ґрунтах відбувається у широких масштабах. Численними 
дослідами встановлено, що за один рік на 1 гектарі ґрунту нітрифікуючі бактерії здатні 
утворити до 300 кг солей азотної кислоти. 

Культурні бобові рослини значною мірою збагачують ґрунт на азот. Залежно від умов 
вирощування вони накопичують від 60 до 300 кг/га азоту на рік. Доведено, що 2/3 засвоєного 
азоту рослини беруть з повітря за рахунок його фіксації бульбочковими бактеріями і 1/3 — з 
мінеральних сполук ґрунту. Продуктивність вільноживучих азотфіксуючих бактерій значно 
нижча за продуктивність бульбочкових. 

Отже, азотфіксуючі бактерії — надзвичайно важливий фактор ґрунтоутворення і 
підвищення родючості ґрунту. Використання біологічного азоту — один з основних шляхів 
вирішення продовольчої проблеми. 

У процесі еволюції виникли групи гетеротрофних бактерій, які спеціалізувалися на 
розкладанні певних типів органічних сполук. Так, целюлозу розкладають бактерії як в 
анаеробних, так і в аеробних умовах.  При анаеробному розкладанні органічної маси, багатої 
на клітковину (торф, солома, компост), виділяється значна кількість етанолу і органічних 
кислот, що негативно впливає на поживний режим ґрунту. 
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биологическими процессами в организации животных с целью получения максимального 
количества и высокого качества продукции при минимальных затратах труда и средств [2]. 

В первые в условиях Иссык-Кульской области будут изучены современные 
технологии производства экологически чистой мясной продукции и предложены 
рекомендации по их совершенствованию 

Цель исследований - совершенствование технологии производства экологически 
чистой и конкурентоспособной животноводческой продукции в условиях Иссык-Кульской 
области.  

Задачи: 
1) Изучить современные природно-климатические и хозяйственно-экономические 

условия Иссык-Кульской области 
2) Определить продуктивное, биологическое и физиологическое состояние 

животных, установить агроэкологические условия содержания животных и их воздействие 
на окружающую среду 

3) Провести анализ существующей технологии получения мясной продукции и 
оценить качество получаемой продукции 

4) Оптимизировать условия технологического цикла климат-почва-корма – животное 
– продукция - потребитель 

5) Определить экономическую эффективность проведенных исследований и 
разработать научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию технологии 
производства мясной продукции 

Усовершенствование технологии производства продукции скотоводства с учетом 
требований современных экологических и экономических условий позволит получать 
высококачественную и экологически чистую продукцию в условиях Иссык-Кульской 
области. 

На основе результатов исследований природной окружающей среды, состояния 
животных, кормов, мяса, будут сформированы практические требования к технологии 
производства экологически чистой и конкурентно способной мясо-молочной продукции в 
условиях Иссык-Кульской области. 

Основы теоретических обоснований будут применяться в учебном процессе аграрных 
ВУЗов, практическая часть исследований будет направлена на внедрение в отрасли АПК 
страны, частные фермерские хозяйства, научно-образовательные учреждения аграрного 
направления. 

При расчете экономической эффективности будут проанализированы основные 
затраты по технологическому процессу получения мясной продукции в условии хозяйства. 
На основании обработки этих данных можно выделить реальную экономическую 
эффективность от применения результатов наших исследований на практике. 

Литература: 
1.  Н.Г.Догарева и др. Производство экологически чистой животноводческой продукции. 

Вестник ОГУ. №:, 2003. – С.148-151. 
2. Е.А.Мирончик, А.А.Сиваев. Экологические аспекты производства продуктов 

животноводства. Вестник БРУ,     - Могилев. www.techros.ru/text/2732  
3. Н.Н.Забашта. Научное обоснование производства экологически чистой говядины и 

свинины для выработки продуктов  детского и диетического питания. Автореф.дисс. на 
соиск.учен.степ.докт.с.-х.наук. – Краснодар, 2013. – 49 с. 

4. Экологическая стабильность естественных пастбищ – залог получения качественной 
животноводческой продукции //Т.В.Семенова, Т.Дж.Чортонбаев. Вестник ЖАГУ, №1(27). 
Ч.2. - Жалал-Абад, 2013. – С. 284-287. 

5. Ю.А. Александров Основы производства безопасной и экологически чистой 
животноводческой продукции: Учебное пособие / Мар. гос. ун-т; Ю.А. Александров. – 
Йошкар-Ола, 2008. – 277 с. 
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UDC 330.3:327:620 
ENERGY POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF 

 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У КОНТЕКСТІ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Wiktoria Sobczyk, Professor AGH, Ph.D. Eng., AGH  

University of Science and Technology, Kraków, Poland 
Oksana Nagorniuk, docent  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
The amount of energy that reaches the Earth from the Sun is much greater than the needs of 

the world’s entire population. Most likely in the near future the whole energy used on our planet 
will come from the Sun and not coal, crude oil or gas combustion. However before this happens, a 
transition period is ahead of us, during which the shrinking resources of crude oil and gas will be 
replaced with coal the resources of which are much more abundant. The factor that hinders the 
faster and more comprehensive substitution of crude oil and natural gas with coal is the available 
processing technologies which are believed to be less effective from the perspective of energy, 
ecology and economy.  

“An Energy Policy for Europe” is a document published in 2007 by the European 
Commission (Commission 2007). The main goal of the European energy policy is to counteract 
climate changes and to limit the EU Member States susceptibility to external factors related to the 
dependence of those countries on hydrocarbons import. The Document specifies the following 
objectives of the EU policy:  

- reduction of greenhouse gases (GHG) emissions in developed countries by 30% until 2020 
(compared to the 1990 level) and reduction of global emissions by 50% until 2050 (including the 
reduction of emissions in industrialized countries by 60-80%), to reduce global warming to 2oC; 

- domestic reduction of greenhouse gases emissions by at least 20% when compared to the 
1990 levels;  

-improvement of energy efficiency, resulting in the reduction of to talprimary energy 
consumption by 20% until 2020; 

- increase of the share of renewable energy in the total energy balance of the European 
Union, from the current level of less than 7% to 20% until 2020, and at least a 10% share of 
biofuels (it was emphasized that the objectives after 2020 will be analyzed in the light of 
technological progress, and the contribution of each Member State to achieving the EU goals must 
take into account the diverse conditions and different starting points in different countries); 

- introduction within three years of a “truly competitive” pan-European energy market, 
including the creation of the European gas and electricity networks (among the indicated priorities 
there were electricity lines between Germany, Poland and Lithuania, lines to offshore wind farms in 
Northern Europe, and electricity lines between France and Spain, as well as the Nabucco pipeline); 

- strengthening the energy security of the EU as a whole and of the individual Member 
States; 

- implementation of the strategic plan in the field of energy technologies that will lower the 
cost of clean energy (what is meant here are initially renewable energy sources, and in 2050 the 
hydrogenenergy, nuclear power and nuclear fusion power of the fourth generation), increasing the 
energy efficiency of buildings, appliances, equipment, industrial processes and systems of transport; 

- development of the EU frame work for nuclear energy, subject to the most stringent safety 
standards, including nuclear waste management and decommissioning of nuclear facilities; 

- pursuing an active, common foreign policy by the European Union in the field of energy. 
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вбирати з води органічні забруднювачі, включаючи ПХБ (поліхлорованібіфеніли), ДДТ 
(дихлордифенилтрихлорметилметан) і ПАУ (поліароматичні вуглеводні). Деякі з цих 
речовин не лише токсичні — але й мають подібний до гормону естрадіолу вплив, що 
призводить до гормональних збоїв в отруєної тварини. 

За даними Програми навколишнього середовища ООН, пластикові відходи є 
причиною загибелі більше 1 млн морських птахів на  рік, а також більше 100 тис. морських 
ссавців. У шлунках полеглих морських птахів знаходять шприци, запальнички і зубні щітки 
– всі ці предмети птахи заковтують, приймаючи їх за їжу. 

Американський океанолог Чарлз Мур – першовідкривач цієї "великої тихоокеанської 
сміттєвої плями", вважає, що в цьому регіоні кружляють близько 100 млн. тон плавучого 
непотребу. 

Тому давайте задумаємося чи варто взагалі користуватися такими матеріалами, адже 
через найближчі 50-100 років прийдешнє покоління буде жити в пластмасових відходах та 
харчуватись виключно продуктами хімічного походження, тому що для вирощування 
«нормальних» у них просто не залишиться місця, вся земля буде закутана в пластикову 
«ковдру», яку залишили їх предки.  

 
УДК 378.147:504 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІВ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГРУППОВОЙ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГОВ 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF GROUP LEARNING ACTIVITIES 

STUDENTS ENVIRONMENTALISTS 
Лебідь І. В. студентка 2 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Рибалко Ю.В. кандидат педагогічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Принципові зміни, що відбуваються сьогодні в Україні, не обходять і вищу школу, 
обумовлюючи необхідність суттєвого підвищення якості професійної підготовки майбутніх 
фахівців. Розвиток суспільства безпосередньо пов’язаний саме з ефективною діяльністю вищої 
школи, професійною компетентністю і особистіснім розвитком її випускників. Саме тому вкрай 
необхідним є пошук шляхів підвищення ефективності навчального процесу у вищих закладах 
освіти, що спирається як на розробку нових підходів до навчання та виховання, так і на 
розширення можливостей вже відомих, традиційних форм і методів роботи. 

В сучасній педагогіці активно використовуються групові форми навчання. Проблемам 
наукового обгрунтування групових форм діяльності приділяється значна увага педагогів та 
психологів, а саме: Г. Андреєва, Є.Головаха, А.Деркач, В.Казміренко, Я.Коломінський, 
М.Коротяєва, М.Ланге, К.Левін, А.Макаренко, С.Максименко, В.Моляко, Р.Немов, 
Т.Ньюком, М.Обозов, Н.Осипова, А.Петровський, Ю.Правдін, Х.Тріпплет, Л.Уманський, 
Ю.Ханін, М.Шеріф, О.Г.Ярошенко та інші. 

Якщо взяти до уваги психолого-педагогічну підготовку у вищих закладах освіти 
непедагогічного профілю, то дослідженням соціально-психологічних умов навчання не 
надавалось належного вивчення. Разом з цим, введення психолого-педагогічних дисциплін 
до навчального процесу підготовки фахівців екологів є актуальним, адже це один із шляхів 
гуманізації навчання, а, крім того, надання студентам додаткової спеціальності викладача 
підвищує їх конкурентоздатність на ринку праці. 

Під соціально-психологічними умовами навчання розглядаються особливості 
академічної студентської групи та фактори, що впливають на її структурування. Структуру 
академічної студентської групи складають студенти та їх поєднання у малі групи певними 
взаємними відносинами (формального та неформального характеру). Традиційний процес 
навчання, побудований переважно на індивідуальному сприйнятті і переробці навчальної 
інформації, мало впливає на соціально-психологічне структурування академічних груп, тому 
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Нині EuroGites розглядає питання щодо входження у федерацію на правах 
повноправного члена від України Всеукраїнської спілки сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму. 

Варто відзначити вагому державну підтримку програм залучення сільських громад до 
зеленого й агротуризму. Європейський Союз вбачає в сільському туризмі основний важіль 
економічного підйому своїх сільських територій. За підрахунками експертів Європейського 
банку реконструкції та розвитку, облаштування в місті вихідця з сільської місцевості в 20 
разів дорожче, ніж створення умов для його життя і роботи в селі. Також підраховано, що 
дохід, отриманий від одного ліжко-місця, еквівалентний річному доходу фермера від однієї 
корови. 

Тому ми вважаємо, що розвиток сільського зеленого туризму в Україні є досить 
актуальним і перспективним, як з екологічної, соціальної так і економічної точки зору. 

 
УДК 504.4 

GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH 
БОЛЬШОЕ ТИХООКЕАНСКОЕ МУСОРНОЕ ПЯТНО 
ВЕЛИКА ТИХООКЕАНСЬКА СМІТТЄВА ПЛЯМА 
Ceмко А.В ., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства,  

спеціальність «Прикладна екологія», VI курс 
Науковий керівник –Чорна О.М. 

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
Пластик — недорогий та неймовірно універсальний матеріал, що має властивості, 

котрі роблять його ідеальним для використання в багатьох галузях. Проте ці його якості 
також стали причиною екологічної проблеми. Ми почали жити на «одноразовий» лад. 

Впродовж останніх 70 років вироби з пластику набули поширення, і ми вже просто не 
в змозі жити без них. За даними асоціації PlasticsEurope, в результаті цієї «пластикової 
епідемії» виробництво пластмас виросло з 50 млн тон в 1950 році до 245 млн тон в 2008 році. 

Так, за даними компанії Brita, котра виготовляє фільтри для очищення води, 
американці викидають 35 млрд пластикових пляшок на рік. Щорічно в світі 
використовується приблизно 500 млрд поліетиленових пакетів, а це більше 1 млн на 
хвилину, проте в середньому «термін служби» поліетиленового пакету становить 15 хвилин. 

Захаращення морів і прибережних частин сміттям — головне джерело забруднення. 
Щоденно у Світовий океан скидається приблизно 6,8 млн металевих, 0,64 — млн паперових і 
пластмасових, 0,43 млн. — скляних предметів. Забруднені речовини, які потрапили в океан, з 
часом мігрують і збільшують свої концентрації. Все це зумовлює поступову деградацію 
морських біоценозів, викликає різні захворювання живих організмів.  

Як вважається, пластик складає 90% всього сміття, плаваючого в океанах. У 2006 році 
співробітники Програми навколишнього середовища ООН підрахували, що на квадратну 
милю океану припадає 46 тис. одиниць плавучого пластикового сміття. 

Велика тихоокеанська сміттєва пляма (англ. Great PacificGarbagePatch) — це 
водоверть антропогенного сміття у північній частині Тихого океану. Вона розташована між 
135°—155° західної довготи та 35°—42° північної широти. На цій ділянці сконцентровано 
надзвичайно щільні масиви пластику та інших відходів, занесених водами Північно-
Тихоокеанської системи течій.Ця величезна купа плавучого сміття – фактично найбільше 
звалище планети – тримається на одному місці під впливом підводних течій, що мають 
завихрення. Смуга "супу" тягнеться від крапки приблизно за 500 морських миль від 
узбережжя Каліфорнії через північну частину Тихого океану мимо Гаваїв і ледь не досягає 
віддаленої Японії 

Суспензія з пластикових частинок нагадує зоопланктон, і медузи або риби можуть 
прийняти їх за їжу. Велика кількість довговічного пластику (кришки і кільця від пляшок, 
одноразові запальнички) опиняється в шлунках морських птахів і тварин, зокрема, морських 
черепах та чорноногих альбатросів. Окрім прямої шкоди тваринам, плаваючі відходи можуть 
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The strategy presented above was adopted by the European Council in March 2007. To date 
most legal proposals necessary to implement it have been put into effect. The most important steps 
in this respect include: 

- in July 2009– the adoption by the European Council and Parliament of the package 
addressing the issue of energy market liberalization (Directive2009/72/EC, Directive2009/73/EC, 
Regulation (EC) No. 714/2009, Regulation (EC) No. 715/2009, Regulation (EC) No.713/2009); 

- in March 2008, the approval of the “Europe an Strategic Energy Technology Plan”, 
introducing priorities for future energy technologies; 

- in January 2008, the European Commission presented the climate and energy package 
“3x20”, with the following objectives to be achieved until 2020:  

• reduction of greenhouse gases emissions by 20% below the 1990 emissions, and by 
30% in the case of the global agreement on climate change (post-Kyoto);  

• 20% share of renewable energy sources in final energy consumption;  
• 20% reduction in primary energy consumption – versus the basic forecast for 2020. 
In 2009, the package was put into life by implementing biding legal regulations in terms of 

greenhouse gases emissions and energy from renewable sources. 
- in June 2011, the European Commission presented adraft directive on energy efficiency, 

with the aim of helping to realize one of the achievements for 2020, namely the expected 20% 
primary energy savings. In terms of end use of energy, the directive focuses one stablishing 
requirements for the public sector; but also it assumes the necessity to perform mandatory energy 
audits for large companies. As regards the energy supply sector, the Member States are obliged to: 
a) adopt national plans to ensure high-efficiency local heating and cooling; b) adopt licensing 
schemes to guarantee that the installations will be located in the vicinity of heat receiving points and 
that all new electricity generating installations (as well as existing installations undergoing 
substantial renovation) will be equipped with highly efficient cogeneration units – with the 
possibility of exemption under certain conditions. 

Energy security is understood as having access to and being able to use inexpensive, stable 
and environment-friendly energy. One of the basic obligations of a state energy policy is to ensure 
the adequate level of energy security. In the 1970s, the term “security” was mostly associated with 
the area of military security. These days, after the global shift of powers, economy and industrial 
economics in particular are becoming increasingly important. Security is construed not only as a 
lack of specific threats, but also as having opportunities to develop. Energy security of a state 
depends on the condition of domestic infrastructure, including the technical condition and 
efficiency of the facilities and systems used in transport and distribution of fuels and energy. 
Moreover, it depends on the size of reserves. Another functional aspect of energy supply security is 
the system capacity to counteract sudden disturbances. These may be breakdowns of transport 
systems or loss of a supply source (Olkuski, Stala-Szlugaj 2009).  

The negative impact of supply reliability of specific energy carriers becomes particularly 
sharp when raw materials cannot be obtained, when their prices increase, but also when the society 
is reluctant to use a specific fuel. And so, energy security as defined above, is a highly complex 
category. Energy security indicators, as well as its measuring units and standards should be 
analyzed in the technical perspective (probability of supply disruption indicator), in the economic 
perspective (costs of energy acquisition and costs of losses related to the lack of energy), and in the 
environmental perspective (atmosphere emission level plus the resultant threats). In each of the 
areas highlighted above, threats may occur randomly or through an intentional effort of a state or 
organization, but also they can result from changes in the economic, political or natural 
environment (climate changes). 

In terms of reduction of GHGs emissions, the action plan sets the following goals: 
- reduction of domestic GHGs emissions by 80% until 2050 when compared with emissions 

in 1990 (in all EU Member States);  
- program of obligatory reduction of GHGs emissions in the subsequent years: 25% in 2020, 

40% in 2030, 60% in 2040, 80% in 2050. 
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Emissions trading is one of many economic instruments of the EU environmental policy. Its 
legal basis is the Directive2003/87/EU establishing a scheme for greenhouse gas emission 
allowance trading within the Community (Directive2003). The market instruments are 
complemented with other mechanisms of the Kyoto Protocol, emission charges and environmental 
insurance policies. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ КЫРГЫЗСТАНА 

В РАЗВИТИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ КИРГИЗСТАНУ У РОЗВИТКУ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
ROLE OF ECOLOGICAL CONDITION CROPLAND KYRGYZSTAN IN 

DEVELOPMENT FOOD SECURITY 
Карабаев Н.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

Семенова Т.В. кандидат биологических наук 
Чортонбаев Т.Дж., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина Бишкек,  
Кыргызская Республика 

Обеспечение продовольственной безопасности  считается важной стратегической 
задачей для Кыргызстана и она напрямую зависит от уровня плодородия,  рационального 
использования и сохранения почв сельскохозяйственных угодий, а также от 
неукоснительных условий соблюдения рекомендованных агротехнических приемов 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

Поэтому от рационального и эффективного использования природных  ресурсов, 
прежде всего земель сельскохозяйственного назначения, зависит развитие экономики  
республики. 

Почвы сельскохозяйственного назначения нашей республики распространены на 
обширных пастбищных угодьях, богарном земледелии и орошаемой пашне. 

По государственному учету земель Кыргызской Республики на 01.01.2011 года земли 
сельскохозяйственного назначения составляли 10510045 га. Площади пастбищных угодий 
составляют 9063798 га, пашни - 1202632 га и из них орошаемые -793480 га.  

В наших аридных условиях и при глобальном изменении климата решение 
продовольственной безопасности Кыргызстана в основном зависит от эффективного 
использования орошаемой пашни, общая площадь которых составляет  около 4 % от общей 
территории страны. Поэтому мы должны были беречь их и преумножить плодородия этого 
«золотого»  фонда страны. 

Сегодня вопросы рационального использования почвенных ресурсов и охраны 
плодородия почв в Кыргызской Республике приобретает острую проблему в следующих 
контекстах: возрастающий антропогенный прессинг, влияние новой социально-
экономической ситуации после проведения аграрной реформы на заре приобретения 
суверенитета страны, когда пашни перешли в собственность крестьян, влияние  глобального 
потепления климата, что особенно ощутимо в наших аридных условиях. 

В настоящее время не видно из сельскохозяйственной деятельности государства и 
субъектов хозяйствования бережное отношение к орошаемой и богарной пашне. С потерей 
орошаемых земель сокращается производства растениеводства. Так, в 1985 году площадь 
орошаемой пашни нашей страны составляла 835700 га и в 2011 года сократилась до 793480 
га, т.е. за эти годы были потеряны 42220 га. Для нашей горной республики потеря такой 
площади орошаемой пашни непозволительная роскошь, ведь мы почти исчерпали ввод более 
ровных территорий в разряд орошаемой пашни. Площади богарных земель страны в 2011 
году составили 409152 га и наше сельскохозяйственное производство с 1985 года потеряли 
44448 га богарной пашни.  
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спростувати цю думку не вдалося, тому виробники про всяк випадок рекомендують 
перебувати від включеної мікрохвильовки на відстані. Фізики ж заспокоюють нас тим, що 
сучасні мікрохвильові печі оснащені високотехнологічними захисними екранами, які не 
пропускають випромінювання, що завдають шкоду здоров'ю громадян.  

На закінчення хочеться сказати, що мікрохвильова піч , як і будь-який побутовий 
прилад, може приносити користь, а може завдати шкоду. Головне уважно читати інструкцію, 
слідувати рекомендаціям виробника, дотримуватися рецептуру приготування страв. І, 
нарешті, ніхто не змушує готувати в НВЧ , можна використовувати її тільки для розігріву 
готових страв, правда? 

Може, не так страшна мікрохвильова піч , як її «малюють»? 
 

УДК 379.85:63 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА 

HISTORY OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT 
Сташевська І.А. студентка 2 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Рибалко Ю.В., кандидат педагогічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Започаткування сільського туризму як складової міжнародного туризму відбулося у 
Франції та Швейцарії. Справді, ще з початку XVIII ст. у французьких і швейцарських Альпах 
з'являються перші гостьові будиночки-шале для обслуговування експедицій британських 
туристів-природолюбів. 

На початку XXI ст. індустрія сільського зеленого туризму визнається експертами 
Всесвітньої туристичної організації як суттєвий, найбільш динамічно зростаючий сектор 
світового туристичного господарства. Обсяги надання агротуристичних послуг у 
постіндустріальних країнах нині практично в 2-4 рази перевищують обсяги зростання 
готельної бази і курортного сервісу в цих країнах. 

Зацікавленість у сільському зеленому туризмі в світі досить велика . Кожна країна 
прагне створити власну національну модель розвитку сільського зеленого туризму. Слід 
зазначити, що зелений туризм може розвиватися не скрізь, а лише в регіонах, не охоплених 
діяльністю, яка завдає шкоди навколишньому природному середовищу. У ряді розвинених 
західноєвропейських країн, таких як Франція, Великобританія, Голландія, Ірландія, 
Німеччина, Іспанія ведення сільського зеленого туризму заохочується на національному 
рівні. Європейський Союз бачить в зеленому туризмі основний важіль економічного підйому 
своїх сільських територій. У європейських країнах туристичні поїздки в села і в сільську 
місцевість займають друге місце після відпочинку на морі. 

Згідно з офіційними статистичними даними Всесвітньої туристичної організації 
"зелені" подорожі займають від 7 до 20 % у загальному об'ємі туристичних поїздок. 

Усі національні організації сільського туризму та агротуризму країн Європи у кінці 
1990-х pp. об'єдналися в Європейську федерацію фермерського та сільського туризму 
(European Federation for Farm and Village Tourism) — "EuroGites". Метою федерації EuroGites 
є: всебічна популяризація цінностей відпочинку в сільській місцевості; вивчення та 
збереження потенціалу сільського туризму в Європі; сприяння розвитку сільського зеленого 
туризму в усіх аграрних районах Європи; запровадження принципів сталого туризму для 
різних форм організації відпочинку у сільській місцевості; цільове інвестування проектів 
розвитку сільського туризму, які підтримують принципи збереження біотичного, 
ландшафтного й етнокультурного різноманіття Європи та сприяють росту зайнятості 
сільських громад; надання різноманітної (передусім, консультаційної, маркетингово-
рекламної, навчально-тренінгової тощо) допомоги організаторам сільського зеленого 
туризму. 

143



запрошуються для проживання у сім'ї, піклуються про свійських тварин, активно грають на 
природі зі своїми сільськими ровесниками, подорожують. Для автотуристів у Франції 
значного розвитку набула мережа автотуристичних кемпінгів, "прив'язаних" до сільської 
місцевості, де туристи можуть отримувати свіжі продукти домашнього приготування. Усі 
кемпінги країни постійно перевіряються на відповідність національним стандартам сервісу й 
отримують категорійний сертифікат.  

Сьогодні у багатьох країнах розвиток цього виду туризму став головним напрямом 
охорони і відтворення національних сільських ландшафтів - саме таким чином вдалося 
зберегти прекрасні альпійські луки Швейцарії, млини і канали Нідерландів, старі парки і 
вілли Італії. Зелений туризм створює нові робочі місця та приносить реальний дохід 
регіонам, а також дозволяє знайти засоби і способи для збереження природи. 

 
УДК 502 

ТАКІ ШКІДЛИВІ «КОРИСНІ» МІКРОХВИЛЬОВКИ 
ТАКИЕ ВРЕДНЫЕ «ПОЛЕЗНЫЕ» МИКРОВОЛНОВКИ 

SO USEFUL AND HARMFUL MICROWAVES 
Падун І.М., відділення екології, лісового і садово-паркового господарства, 

спеціальність «Прикладна екологія», ІІI курс 
Науковий керівник –Войцехівська Н. В. 

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
В епоху наково-технічого прогресу мало хто задумується над шкідливістю новинок 

техніки для здоров’я людини. Головне комфорт.  
 Науково-технічна революція зробила людину вірним рабом  комфорту. Але як 

відображається на нашому здоров'ї такий комфорт? 
Якщо здорова доросла людина постійно готує їжу в мікрохвильовці, згодом захворіє. 

Матиме спотворену структуру води в організмі, яка не відновиться. Негативна енергетика із 
продуктів провокує рак шлунка, кишківника, крові. Порушується склад крові й лімфи, 
виникає імунодефіцит. Також зменшується вироблення статевих гормонів, стверджують 
науковці. 

Як впливає їжа з мікрохвильовок на організм? 
У 1992 році в США було опубліковано порівняльне дослідження під назвою 

«Приготування  їжі в мікрохвильовій печі», головним висновком якого стало: «З медичної 
точки зору, вважається, що введення в людський організм молекул, які зазнали впливу 
мікрохвиль, має набагато більше шансів заподіяти шкоду, ніж користь. Їжа з мікрохвильової 
печі містить мікрохвильову енергію в молекулах, яка не присутня в харчових продуктах, 
приготованих традиційним шляхом». 

Дослідження показали, що у людей, які вживали в їжу овочі та молоко з 
мікрохвильової печі, змінився склад крові, знизився гемоглобін, а холестерин збільшився, у 
той час як у людей, що вживають їжу, приготовлену звичайним способом, показники крові 
не змінювалися. 

Але поспішати з висновками теж не варто. Дослідження вчених інших країн не 
підтвердили згубного впливу НВЧ на здоров'я людей, а фахівці з США оприлюднили той 
факт, що серед випробуваних, щодня готують і розігріваючих їжу в мікрохвильових печах , 
захворювання шлунково -кишкового тракту відзначалися в три (!) рази рідше, ніж у 
громадян, які готують на плиті або з використанням гриля.  

Вчені Швеції обрадували результатами нового дослідження, встановивши, що в 
процесі приготування білкової їжі в мікрохвильових печах білок руйнується менше, ніж при 
обсмажуванні. Не мовчать і російські фахівці: продукти, приготовлені в мікрохвильовій 
печі , можуть похвалитися більш високим вмістом вітаміну С, ніж продукти, приготовані 
традиційними способами. 

Є думка, що знаходження поблизу працюючої мікрохвильової печі негативно впливає 
на здоров'я і, зокрема, провокує захворювання крові і нервової системи. Ні довести, ні 
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От вышеназванных негативных изменений (сокращение) площади пашни и с 
увеличением численности населения страны средний размер пахотных площадей на одного 
жителя республики с каждым годом постепенно уменьшается. Так, за последние 15 лет 
средний размер орошаемых пашен на одного жителя уменьшился с 0,18га до 0,16 га. К 2030 
году прогнозируется их уменьшение до 0,1 га.  

Сегодня никому не секрет, что экономический спад, вызванный разрушением 
крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей и проведением необдуманных 
аграрных реформ девяностых годов прошлого столетия, когда решались главным образом 
вопросы перераспределения земель и почти прекращались все работы связанные с 
рациональным использованием земель,  являются основной причиной снижения темпов 
сельскохозяйственного производства, которые породили социальную напряженность, 
безработицу и бедность на селе. В настоящее время 67 % населения живет ниже уровня 
бедности, из них 45 % на селе, а 59 % - в высокогорных и отдаленных районах. 

Из вышеизложенного вытекает следующие выводы: 
• Внедрение  севооборотов с участием люцерны и эспарцета, максимальное 

оставление послеуборочных растительных остатков (побочной продукции) в почве,  
внедрение промежуточных культур и зеленых удобрений; 

• Регулярный мониторинг за состоянием плодородия почв, т.е. проведения 
регулярных туров почвенных исследований; 

• Внедрение энергосберегающей  систем обработки почв и широкое использование 
комбинированных почвообрабатывающих орудий. 
• Обеспечение посевным семенным материалом и  заготовка высоко качественного и 

здорового  посадочного материала, в частности подготовка рассады – овощей, риса, 
бахчевых в теплицах.  
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Rivers transport considerable amounts of nitrogen (N) and phosphorus (P) to the Black Sea, 
causing coastal eutrophication [1]. We modelled past and future trends in N and P export by rivers 
to coastal waters of the North Black Sea, the Azov Sea and the South Black Sea using Global 
NEWS-2 [3]. We focus on dissolved inorganic and organic N (DIN, DON) and P (DIP, DOP). 
Between 1970 and 2000 nutrient export by rivers to the coastal waters of the North Black Sea 
decreased by up to 20% (expect for DON) (Table 1). This is different for the other two regions, for 
which increases are calculated: 5-16% for the Azov Sea (except for DIP) and 7-330% for the South  

The Black Sea 
regions 

Nutrient 
form Period  The 

North 
Black 
Sea 

The 
Azov 
Sea 

The 
South 
Black 
Sea  

1970-2000 -4% 5% 39% DIN 
2000-2050 (GO) -13% 7% 18% 
1970-2000 18% 16% 26% DON 
2000-2050 (GO) -14% -15% 15% 
1970-2000 -19% -9% 332% 

DIP 
2000-2050 (GO) -2% -31% 124% 
1970-2000 -6% 11% 7% 

DOP 
2000-2050 (GO) -18% -14% -4% 

       
 Decreases in nutrient loads 
  Increases in nutrient loads 
 Increases in nutrient loads (>100%)  

Table 1. Changes (%) in dissolved inorganic (DIN, 
DIP), dissolved organic (DON, DOP) nitrogen (N) 
and phosphorus (P) inputs (Mg year-1) exported by 
rivers to the Black Sea regions between 1970-2000 
and 2000-2050. GO is Global Orchestration scenario 
of the Millennium Ecosystem Assessment [2]. 
Source: based on Global NEWS-2 [3,4]. 

Black Sea. Agricultural inputs such as synthetic 
fertilizers and animal manure, and sewage systems are 
most important sources of dissolved N and P in rivers 
draining into coastal waters of these regions. 

In the future, rivers of the North Black Sea and of the 
Azov Sea (except for DIN) may export less nutrients in 
2050 than in 2000. In contrast, rivers of the South Black 
Sea may export 15-124% more nutrients in 2050 than in 
2000, mainly due to an increasing contribution of sewage 
in this region. We explored possible options to reduce N 
and P inputs to rivers in the coming years [4]. We 
showed that higher P removal efficiency in sewage 
systems may reduce DIP export by 16 rivers to the Black 
Sea coastal waters by up to 65% between 2000 and 2050 
while DIN export may be reduced by up to 55% with 
better agricultural management (e.g. efficient use of 
fertilizers). Our modelling study contributes to better 
understanding of the past and future trends in nutrient 
export by rivers to the coastal waters of the Black Sea.  
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Проблема сохранения окружающей среды в настоящее время концентрирует на себе 
внимание исследователей всего мира. В связи с усилением антропогенной нагрузки, 
испытываемой природными комплексами, становится необходимой разработка и апробация 
методик, позволяющих оценивать экологическое состояние природно–антропогенных сред. К 
сожалению, не всегда есть возможность проводить комплексные научные исследования, 
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Найбільшою мірою деградують грунти агроекосистем. Причина нестійкого стану 
агроекосистем обумовлена їх спрощеним фітоценозом, який забезпечує оптимальну 
саморегуляцію, сталість структури та продуктивності. І якщо в природних екосистем 
біологічна продуктивність забезпечується дією природних законів природи, то вихід 
первинної продукції (врожаю) в агроекосистемах повністю залежить від такого 
суб'єктивного чинника, як людина, рівня її агрономічних знань, технічної оснащеності, 
соціально-економічних умов тощо, отже, залишається непостійним. 

Грунт, як і інші природні екосистеми має дуже високу стійкість і «запас міцності». Це 
означає, що він може витримувати значні зовнішні впливи і ефективно після них 
відновлюватися. Проте, нині він мусить справлятися з тим навантаженням, яке на нього 
обрушує людська цивілізація. Саме тому, до деградації грунтів (земель) ведуть причини 
переважно антропогенного характеру. 
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В Європі вже давно практикується проживання на території сільських господарств або 
ферм, участь в роботах жителів села, таких як збирання врожаю, догляд за худобою і робота 
в полі та ін.. Кожна особа має унікальну можливість залишитися наодинці з незайманою 
природою і насолодитися її щедрістю і гостинністю. Адже максимальне зближення з 
природою і тваринним світом ще нікого не залишало байдужим. 

Сільський зелений туризм – це вид туризму, що передбачає відпочинок у сільській, 
курортній чи природоохоронній місцевостях з використанням належно облаштованих 
приватних садиб чи інших закладів розміщення. 

Саме завдяки використанню такої форми відпочинку багато країн Західної Європи 
зробили великий крок у розвитку економіки сільської місцевості. 

На сьогодні в Західній Європі нараховується приблизно стільки ж ліжко-місць для 
відпочинку у сільській місцевості в приватних агрооселях, скільки місць у європейських 
готелях. Якщо розглянути модель сільського зеленого туризму Австрії, то можна 
виокремити декілька цікавих аспектів, а саме: безпосередня задіяність гостей у традиційному 
фермерському ґаздуванні: вигоні худоби на альпійські луки, зборі альпійських трав, 
виготовленні молокопродуктів, зборі лісових ягід тощо; різноманітні програми активного 
гірського, екстремального й екологічного туризму. 

В Угорщині сільський зелений туризм законодавством країни віднесено до сфери 
ведення особистого селянського господарства, відповідно чтого формуються пільгові 
податкові інструменти. Цікавим у розвитку сільського туризму в цій країні є його поєднання 
з національними традиціями конярства. Щорічно в Угорщині проводяться Національні 
фестивалі кінного спорту, до яких включено 40 видовищних програм, а в 2000 р. в країні 
була проведена друга Всесвітня зустріч аматорів кінного спорту.  

Сільський туризм у Франції представлений Національною організацією будинків 
відпочинку і зеленого туризму (Maison des Gites de France et du Tourisme Vert). Ця 
організація пропонує агрооселі на будь-який смак і вид відпочинку, сертифіковані за 
високими національними стандартами сервісу. Загалом агрооселі Франції з особливим 
національним шармом і багатими гастрономічними традиціями виглядають набагато 
комфортніше, ніж будиночки Північної Європи. Враховано також етногеографічні ознаки: 
оселі Шампані, Провансу, Гасконі, Нормандії, Савойї мають свій особливий шарм, якого не 
знайдеш більше ніде в Європі. У Франції розроблена спеціальна програма дитячого 
відпочинку в сільській місцевості впродовж шкільних канікул. Діти від 3 до 13 років 
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роди, як Amaranthus L., Lepidium L., Sisymbrium L., Malva L., Impatiens L., Bromus L. мають по 
два види, решта 35 родів включають лише по одному виду. 

За часом занесення рослин адвентивна (алохтонна) фракція досліджуваної території 
розподіляється на групу археофітів (рослини занесені до кінця 16 ст.) – 26 видів (16,5% 
синантропної фітобіоти) та переважаючу групу кенофітів (прибульці пізніших часів) – 28 
видів (17,7 %). За ступенем натуралізації в обох групах переважають епекофіти із загальною 
кількістю 39 видів (24,2 %), агріофіти та геміепекофіти у складі археофітів мають мають 
лише 3 (1,9%) види. У складі кенофітів агріо- й ергазіофіти мають 11 (6,8%) видів. 

Загалом встановлено, що систематичну структуру адвентивної групи синантропної 
фракції лісових екосистем, формують 54 види насінних рослин з 13 родин та 41 роду, зі 
значною участю кенофітів, що свідчить про посилення міграційних процесів у фітобіоті 
лісових екосистем та антропогенне навантаження на них.  
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ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
Ґрунтовтома – складне явище, що залежить від багатьох чинників, – полягає у 

слабкому рості саджанців у саду, здрібнінні листя, некрозах чи наростах на коренях, 
зниженні врожайності, а іноді й загибелі саджанців. Серед її проявів є такі – загальмування 
або припинення росту молодих дерев після садіння, здрібніння листя, некрози або 
потовщення на коренях, зниження врожайності, а у крайньому випадку – завмирання дерев. 

Якщо на ділянці спостерігається зниження врожаїв і множаться хвороби, то це вірний 
сигнал для садівника: грунт втомився. І чим швидше він почне боротися з цим явищем, тим 
краще. 

Чому в одних постійно родить врожай , а в інших — всього катма. Чинників тут 
багато. Дотримання сівозміни, якісне кондиційне насіння, вчасне підживлення рослин, їх 
захист від бур’янів, шкідників та хвороб, полив — кожен із цих компонентів має важливе, 
якщо не вирішальне, значення. 

«Як вилікувати грунт, якщо він втомився? Тут вихід один — нехай відпочине. 
Грунтовтома (так вчені називають цей стан) — явище комплексне. У грунті накопичуються 

шкідники та хвороби, порушується баланс поживних речовин, змінюється кислотність, 
мікрофлора страждає від одностороннього розвитку і т. д. Як протистояти такій біді? 

Перший засіб — сівозміна на присадибній ділянці. 
Коли рослини одного виду довго ростуть на одному місці, їх власні кореневі 

виділення отруюють грунт, урожай починає різко падати. 
Особливо отруйний грунт під старими плодовими деревами. Тому після корчування 

на їх місці бажано кілька років вирощувати сидерати, або зелені добрива. 
Це також один засіб боротьби з грунтовтомою — вирощування сидератів — зелених 

добрив. Так оздоровлювали землю ще стародавні греки. 
Грунт грає найважливішу роль у  природних ландшафтах й у екосистемах. Він є 

найважливішим блоком екосистем, постає як чинник родючості для рослин i як найбільш 
насичена організмами середовище. Ніде більше не можна зустріти такий щільності біоти, як і 
грунті. Саме тут постійно йдуть процеси життєдіяльності сотень тисяч видів рослин, тварин, 
бактерій, грибів. Саме в грунті беруть своє керівництво майже всі харчові ланцюги, 
забираючи з її мінеральні речовини і створюючи їх органіку, й тут-таки вони закінчуються, 
замикаючи кругооббіг речовин, у природі. 
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требующие больших материальных затрат и специального оборудования. В таких случаях 
можно использовать методы биоиндикации, биомониторинга, получивших в последнее время 
широкое признание и распространённость.Целью настоящего исследования явилось изучение 
возможности использования метода биоиндикации для оценки загрязнения почв расположенных 
вблизи Минской кольцевой автодороги.Предмет исследования: пробы почвы, взятые на 
территории отдалённой от автодороги и возле проезжей части. Среди основных тяжелых 
металлов, обнаруживаемых вдоль транспортных магистралей в значительных количествах, 
большинство исследователей выделяют Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, и Co. 

Для оценки токсичности почв, содержащих в повышенных количествах все 
перечисленные металлы, а также многие другие загрязняющие вещества, были проведены 
ряд опытов по биотестированию методом проростков тест-растений. Средняя проба ото-
бранных с глубины 0-10 см образцов урбано-земов (всего 45 проб) в трехкратной повтор- 
ности помещались в пластмассовые стаканчики объемом 150 см3, в которые высаживались 
предварительно пророщенные, одинаковые по размеру, семена пшеницы, овса и кресс-салата 
(по 10 семян в каждый стаканчик). Таким образом, в каждом варианте было задействовано 
по 20-30 растений, что обеспечило статистическую обработку полученных результатов. В 
качестве основных объектов исследования были выбраны почвы с разным содержанием 
гумуса (от 1,3 до 9,6%), а также почвы с превышением ПДК по свинцу в 3-8 раз. Контролем 
служили не вовлеченные в сельскохозяйственное использование дерново-подзолистые (вне 
влияния автотранспорта) с загородных территорий, примыкающих к пляжам Минского 
моря.Результаты измерений показали следующее: 

1. Токсичность городских почв, обусловленная наличием в них разного рода загрязня-
ющих веществ, проявилась в ингибировании роста надземной части тест-растений.Наиболее 
показательными в этом плане оказались проростки пшеницы, рост которых в двухнедельном 
возрасте уменьшился по сравнению с контролем на 7-16%. Больше всего проростков в 
угнетенном состоянии отмечалось на почвах с повышенным содержанием Pb. 

Ингибирование надземной части наблюдалось в этом опыте в 41% случаев. В опыте с 
параллельным определением гумуса и в придорожных частях скверов ингибирование на-
блюдалось в 24 и 13% случаев. Проростки овса оказались более устойчивыми к загрязнению 
почвы. Лишь в нескольких точках с повышенным содержанием Pb и вблизи автодорог 
наблюдалось ингибирование надземной части растений на 10-21%. В остальных случаях 
длина проростков достоверно не отличалась от контрольной. 

Повышенное содержание Pb не является лимитирующим фактором для роста кресс-
салата. Так, в 67% случаев произошло достоверное увеличение длины проростков по сравне-
нию с контролем в среднем на 20%. 

2. У всех изученных растений, выращенных на городских урбаноземах, происходило 
стимулирование роста корневой системы. В среднем у 63% проростков пшеницы и овса, 
выращенных на субстратах, отобранных вблизи Минской кольцевой автодороги, 
наблюдалось достоверное увеличение длины корневой системы на 25-30% по сравнению с 
контролем. На почвах с повышенным содержанием свинца стимулирование корневой 
системы растений отмечалось в 80% случаев у пшеницы (на 29%), в 70% случаев у овса (на 
23%) и в 80% случаев у кресс- салата (на 57%). 

3. Проведенный корреляционный анализ показал наличие средней связи между содер-
жанием гумуса в почве и длиной надземной части проростков пшеницы (г=0,5), тогда как для 
проростков овса такой связи не отмечалось, а для корней обоих растений связь была отри-
цательной. 

Исходя из полученных данных, наиболее перспективными для биоиндикационных ис-
следований городских почв являются проростки пшеницы, у которых под действием тяже-
лых металлов и других загрязняющих почву веществ значительно угнетался рост надземной 
части растений, что может служить биоиндикационным признаком для определения общей 
токсичности урбаноземов. 
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Различные дозы загрязняющих веществ в почве (в частности, тяжелых металлов) мо-
гут приводить к морфометрическим изменениям растений - стимулированию роста корневой 
системы или ингибированию надземной части проростков. По степени интенсивности этих 
изменений можно судить об общей токсичности субстрата.Для выявления загрязнения 
каким-либо одним металлом можно использовать тест-растения, проявившие наибольшую 
чувствительность к исследованным поллютантам: редис с белым кончиком - к загрязнению 
Cd, Zn, Cu, Ni, кресс-салат - к загрязнению Pb, пшеницу - к загрязнению Cd и Zn. 
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Екологічний контроль виконує одну з основних функцій управління охороною 
навколишнього природного середовища і забезпечення раціонального природокористування. 
Завдання екологічного контролю сформульовані у ст. 34 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища». Вони полягають у забезпеченні додержання вимог 
чинного екологічного законодавства всіма державними органами, підприємствами, установами та 
організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами. 

Контролю підлягають використання і охорона земель, надр, поверхневих і підземних 
вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського 
середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зониУкраїни, природних територій та об'єктів, що 
підлягають особливій охороні, стан довкілля. 

Участь громадян у здійсненн ігромадського екологічного контролю є реалізацією їх 
конституційного права на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50 Конституції 
України). 

Залежно від системи органів, що здійснюють екологічний контроль, та його відомчо-
галузевого підпорядкування розрізняють такі види контролю: державний, відомчий, 
виробничий, громадський та самоврядний. 

В екологічному законодавстві розрізняють такі види контролю: 
 контроль і нагляд в галузі охорони навколишнього природного середовища; 
 контроль за використанням та охороною земель; 
 контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів; 
 контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів; 
 державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх 

використанням та охороною; 
  контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; 
  контроль у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу; 
 контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду; 
 контроль у галузі охорони атмосферного повітря; 
 контроль за формуванням, збереженням та використанням екомережі [1]. 

Отже, екологічний контроль – комплекс заходів за станом контролю та нагляду за 
довкіллям з метою перевірки планів і заходів щодо збереження та раціонального 
використання природних ресурсів, дотримання чинного законодавства в цій сфері та 
прийнятих нормативів якості навколишнього середовища. Здійснюється органами державної 
служби на всіх рівнях, а також громадськими та політичними організаціями. 
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Проблема вивчення фітоінвазій набуває особливої гостроти, у зв’язку зі зростаючим 

антропогенним впливом на довкілля. З цією метою нами досліджено лісові угруповання та 
безпосередньо прилеглі до них території у межах південної частини Київського Полісся.  

Дослідження лісових масивів і на прилеглих територіях проводили шляхом 
використання прямих і опосередкованих методів (Нешатаев, 1998; Александрова, 2002; 
Якубенко, 2010), з використанням зібраних нами гербарних матеріалів. Ідентифікацію 
фітобіотичного складу проводили за «Определителем высших растений Украины» (1987) та 
узгоджували з сучасним номенклатурним списком судинних рослин України (Мосякін, 
Федорончук, 1999). Вивчаючи синантропну фракцію лісової ценофлори використовували 
зведення В. В. Протопопової (1991).  

За нашими даними, загальний кількість судинних рослин південної частини 
Київського Полісся нараховує 560 видів (37,3% від флори Полісся), що належать до 320 
родів, 85 родин та 5 відділів. Синантропна складова досліджуваної лісової ценофлори 
представлена 158 (28,2% від загальної кількості) видами. Апофітна фракція містить 104 види 
(18,6 % від лісової фітобіоти або 65,8% від загальної кількості синантропних видів), 
адвентивна – 54 види (9,6 % і 34,2 % відповідно). На переважання у лісових екосистемах 
процесів апофітизації над процесами адвентизації вказує величина відношення між цими 
фракціями, яка становить 1,9 : 1, що свідчить про нижчу представленість адвентивних видів 
у лісових екосистемах досліджуваної території, порівняно з таким відношенням для 
синантропної флори України (1 : 1,3). 

У результаті систематичного аналізу адвентивної фракція встановлено, що її 
структуру формують відділи Pinophyta і Magnoliophyta, які у свою чергу представлені 13 
родинами, 41 родом та 54 видами. Pinophyta представлений єдиним видом Pinus banksiana 
Lamb. – кенофіт північноамериканського походження.  

Відділ Magnoliophyta представлений класом Liliopsida з 8 видами родини Злакових 
(Poaceae Barnhart): Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Anithantha tectorum (L.) Nevski, Bromus 
arvensis L., Bromus squarrosus L., Avena fatua L., Apera spica-venti (L.) Beauv., Setaria 
verticillata (L.) Beauv., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. та Magnoliopsida, що включає 45 
видів з 40 родів й 12 родин. 

Родинний спектр засвідчив переважаюче положення родин Asteraceae Dumort. та 
Brassicaceae Burnett, котрі мають по 9 видів (16,7 % адвентивної фракції). Якщо Asteraceae 
займають переважаюче положення серед бореальних флор і є характерним їх елементом, то 
переважання Brassicaceae свідчить про значне антропогенне навантаження на фітобіоту 
досліджуваної території. Друга позиція належить Poaceae – 8 видів (14,8 %), Fabaceae Lindl. 
– 5 видів (9,3 %), шість родин Caryophyllaceae Juss., Amaranthaceae Juss., Malvaceae Juss., 
Rutaceae Juss., Balsaminaceae A. Rich., Lamiaceae Lindl. мають по два види, решта 10 родин 
включають лише по одному виду. Аналіз родового спектру дозволив встановити, що такі 

                                                            
* Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Якубенко Б. Є. 
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В сучасному світі існує дуже гостра проблема охорони навколишнього природного 

середовища. Ця проблема носить глобальний характер, тому що наслідки науково-технічної 
революції вносять нові зміни в розвиток життя на Землі. Ці зміни не характерні для довкілля, 
вони дуже сильно впливають на життя і розвиток живих організмів і носять антропогенний 
характер. Тому важливим етапом в охороні навколишнього природного середовища є 
створення природно-заповідного фонду. 

Приро́дно-запові́дний фо́нд — це  ділянки суші і водного простору, природні 
комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, 
рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності 
ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного 
балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.[1] 

До природо-заповідного фонду належать: природні та біосферні заповідники, 
регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, штучно 
створені ботанічні сади, дендрологічні парки, парки пам’ятки. 

Найбільш поширеними природно-заповідними територіями в Бородянському районі 
Київської області є заказники. Заказник - це природна територія або акваторія, що виділена 
для збереження окремого природного комплексу. У них дозволяється господарська 
діяльність, що не завдає шкоди об'єкту, який охороняється. Заказники служать для охорони 
та відновлення чисельності окремих видів рослин або тварин. 

Питання охорони навколишнього природного середовища є актуальним та 
перспективним тому на території району створюють природоохоронні дільнки серед яких: 
Ландшафтний заказник місцевого значення «Сторожівці», який займає площу 47,5 га. Об’єкт 
підпорядковується ДП «Клавдієвське лісове господарство», Луб’янського лісництва. 
Входить до адміністративних меж Луб’янської сільської ради. Заказник було оголошено 
рішенням Кивської обласної ради 5-го скликання від 23. 09.2003р. №490-25-V. 

Ландшафтний заказник місцевого значення “Бурковиця” - займає площу в 349 га. 
Підпорядковується ДП «Тетерівське лісове господарство» Мирчанського лісництва в межах 
Загальцівської сільської ради. Заказник створено рішенням Київської обласної ради 5-го 
скликання від 23.07.2009р. №490-25-V. [2] 

Отже, поповнення природно-заповідного фонду України важливе для збереження 
ландшафтів в природному стані, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання 
загального екологічного балансу, а також забезпечення фонового екологічного моніторингу 
за станом навколишнього природного середовища.  
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Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - 
ЕCTS) - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й 
порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного 
визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і 
порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так 
і між іноземними навчальними закладами. Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів 
роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: 
відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна 
робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських 
робіт тощо.  

ECTS впроваджується в Європі з 1989 року в рамках програми Erasmus і з того часу 
була перевірена в ході пілотних проектів та удосконалена у 145 європейських університетах. 
Система дає можливість підтримати мобільність студентів у межах країн-учасниць, 
забезпечує взаємне визнання учбових досягнень студента за періоди навчання в різних 
університетах (і навіть різних країнах). Система ECTS дозволяє акумулювати досягнення 
студента в умовах вибору ним власної траєкторії та темпу навчання. Нарешті, ECTS є 
обов'язковим євростандартом Болонського процесу. Однією з основних цілей Болонського 
процесу є «сприяння мобільності шляхом подолання перешкод ефективному здійсненню 
вільного пересування». Для цього необхідно, щоб рівні вищої освіти в усіх країнах були 
максимально подібними, а видаються за результатами навчання наукові ступені - найбільш 
прозорими і легко порівнянними. Це, в свою чергу, прямо пов'язане з введенням у вузах 
системи трансферу кредитів, модульної системи навчання та спеціального Додатка до 
диплому. Це також знаходиться в тісному зв'язку з реформуванням навчальних планів. [1] 

Кредити оцінюють всі компоненти річної навчальної програми - модулі, учбові курси, 
практику, дипломне проектування, тощо і відображують лише кількість учбової роботи, 
необхідної студенту для їх виконання та засвоєння, у співвідношенні до повного обсягу 
роботи за учбовий рік (60 кредитів). Успішність студентів оцінюється в національній шкалі 
оцінок. Втім, доброю практикою вважається дублювання національної шкали оцінок 
успішності в залікових книжках студентів та інших відповідних відомостях в шкалі оцінок 
ECTS, яка є елементом системи. 

Відповідно до шкали успішності ECTS, в українській системі запроваджено відповідні 
ознаки: А – відмінно (5); В,С – добре (4.5; 4); D,E – задовільно (3.5; 3); FX,F – незадовільно 
(2.5; 2). ECTS є орієнтованою на студента системою опису освітніх програм (або учбових 
планів) шляхом кількісної оцінки їх компонентів у залікових балах (кредитах), Система 
кількісної оцінки компонентів освітніх програм (предметів, модулів, блоків) у кредитах 
базується на повному учбовому навантаженні студента, необхідному для досягнення 
декларованих цілей (знань, умінь, навичок) відповідного компоненту програми. [3] 

Тому, основні переваги системи ECTS – це розширення доступу до вищої освіти, 
подальше підвищення якості та привабливості європейської вищої освіти, розширення 
мобільності студентів і викладачів, а також забезпечення успішного працевлаштування 
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випускників вузів за рахунок того, що всі академічні ступені й інші кваліфікації повинні бути 
орієнтовані на ринок праці. [2] 

1. http://academy.gov.ua/ects/inf/1_3.html 
2. http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/30.html 
3. http://stud-times.com.ua/news/868-tablicya-ocnyuvannya-za-sistemoyu-ects.html  

 
УДК 797.212.071.5:614.8.027.1+615.277 

КАНЦЕРОГЕННИЙ ТА НЕКАНЦЕРОГЕННИЙ РИЗИК ВІД СПОЖИВАННЯ 
МІКОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗАБРУДНЕНОЇ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
КАНЦЕРОГЕННЫЙ И НЕКАНЦЕРОГЕННЫЙ РИСК ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
МИКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ 
CARCINOGENIC AND NON-CARCINOGENIC RISK FROM CONSUMPTION OF 

MYCOLOGY PRODUCTS, CONTAMINATED BY HEAVY METALS 
Білявський Ю.А., кандидат сільськогосподарських наук 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
Поширення різних видів їстівних грибів у лісах Житомирського Полісся, їх висока 

врожайність та традиційне використання у їжу місцевим населенням обумовлюють 
надходження мікроелементів, у тому числі й полютантів, за харчовими ланцюгами в організм 
людини. В умовах несприятливої екологічної ситуації дикоросла грибна продукція може 
бути забруднена і небезпечна для здоров’я населення, оскільки мікобіота має високу 
здатність до акумуляції забруднюючих речовин, зокрема й канцерогенних [1]. Одним із 
шляхів попередження небезпеки, зумовленої дією канцерогенних та неканцерогенних 
речовин на людину, є встановлення ризику настання небажаних ефектів з метою подальшого 
розроблення методів з його мінімізації. Метою дослідження, проведеного протягом 2011 – 
2013 рр., було визначити ризики надходження до організму населення, що проживає в межах 
сільських населених пунктів, хімічних речовин, у тому числі й канцерогенів, внаслідок 
споживання мікологічної продукції. Вміст Cd, Cu, Pb, Zn у плодових тілах грибів визначали 
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії після сухої мінералізації. Досліджували 
їстівні макроміцети чотирьох видів: Lactarius deliciosus Fr. і Lactarius volemus Fr. та Leccinum 
aurantiacum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray) і Suillus variegatus (Fr.) Kuntze. Оцінку величини 
канцерогенного і неканцерогенного ризику виконували за загальноприйнятими методиками 
[2]. Встановлено, що у структурі ризиків виникнення не канцерогенних ефектів від 
споживання забрудненої мікологічної продукції найбільша питома частка припадає на ризик 
виникнення гормональних порушень (HQ = 434,5 – 587,2) та ризик виникнення захворювань 
нирок (HQ = 232,4 – 467,3). Оцінку канцерогенного ризику, під яким розуміють ймовірність 
підвищення частоти виникнення новоутворень у людей за рахунок перорального впливу 
хімічних канцерогенів, здійснювали шляхом розрахунку величин індивідуального, 
сумарного та популяційного ризиків. Серед досліджуваних хімічних речовин були обрані 
речовини з доведеним канцерогенним ефектом – Pb та Cd, які за класифікаціями U.S. EPA та 
МАВР відносяться до речовин з доведеною канцерогенною активністю для людини 1 та 2 
груп. Сумарний рівень канцерогенного ризику від споживання забруднених макроміцетів 
протягом життя лише за рахунок двох ідентифікованих канцерогенів становить 1,28 – 2,74, 
що за міжнародною критеріальною шкалою оцінюється як високий, а популяційний ризик 
для населення сягає 1,4 – 8,9 · 10-3 імовірних випадки захворювань на рак. Величина як 
індивідуального, так і популяційного ризику потрапляє до четвертого діапазону 
(індивідуальний ризик протягом всього життя, рівний або більший за 1 х 10-3) і є 
неприйнятною ні для населення, ні для професійних груп. Проте зазначимо, що у зв’язку зі 
стохастичним характером канцерогенного процесу, тривалим латентним періодом, 
відмінностями у віковій чутливості і складним характером тимчасової і вікової залежності 
вірогідності смерті людини точно передбачити терміни розвитку злоякісних новоутворень на 
основі наявної наукової інформації в популяції не видається можливим. 
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Використання нанотехнологій і наноматеріалів розглядається нині як нова 

промислова революція, що відбувається в ХХI столітті. Унікальні властивості, які набувають 
речовини традиційного хімічного складу у формі наночастинок, відкривають нові 
перспективи в цілеспрямованому отриманні матеріалів з новими властивостями, такими як 
особливі спектральні, електричні, магнітні, хімічні, біологічні та токсикологічні 
характеристики. 

Наноматеріали: ефективність і користь чи небезпека і ризик? Одночасно з 
перспективами застосування існує ризик можливих несприятливих впливів наноматеріалів 
на організм людини, сільськогосподарських тварин і рослини, компоненти природних 
біоценозів. З урахуванням того, що в перспективі можливий тісний контакт живих організмів 
з наноматеріалами, вивчення питань потенційних ризиків їх використання є першочерговим  
завданням. 

Нині накопичено недостатньо експериментального матеріалу щодо токсичності  
наноматеріалів для живих організмів. У зв'язку з цим, велике значення набуває розробка 
єдиної системи стандартних біотестів, що дозволить оцінювати безпеку нових  
наноматеріалів за їх впливом на показники життєдіяльності  біологічних систем. 

Оцінку  токсичності  нанопрепаратів Аватар – 1 та Nano - Gro здійснювали за 
допомогою  біотестування, яке є достатньо інформативним, чутливим  методом, що  дає 
змогу якісно оцінити фітотоксичність  агрохімікатів, отриманих за нанотехнологіями.  Для  
здійснення такого аналізу використовували різні тест-рослини, з метою виявлення найбільш 
чутливих,   які б дозволили встановити незначні зміни в розвитку організму  навіть на 
початкових стадіях. В якості тест-культури були обрані кресс – салат, редис та горох. 
Досліджувані рослини вирощували  на фільтрувальному папері в умовах термостату при tº = 
26 ºC на таких середовищах: контрольному (дистильована вода), та в робочих розчинах 
концентрацією  на рівні 1, 2, 3 та 4 кратній нормі внесення. 

Для оцінки впливу препаратів фіксували схожість, енергію проростання та довжину 
наземної і кореневої систем. За результатами проведених досліджень було виявилено, що з 
обраних тест – культур найменш чутливими до впливу дії токсиканту є редис, порівняно з 
горохом, в якого спостерігалось пригнічення ростових процесів кореневої системи та кресс – 
салату в ростових процесах якого спостерігалась кореляційна залежність  зниження  
ростових процесів корення та стебла порівняно з контролем при збільшенні концентрації 
внесення вищезазначених нанопрепаратів. При 4 – х кратній концентрації  внесення 
препаратів Аватар – 1 та Nano –Gro зафіксовано зменшення довжини підземної частини 
кресс – салату в 2,3 та 1,8  рази відповідно. На даному етапі проведених досліджень метод 
дозволив виявити інгібуючу дію тих чи інших нанопрепаратів, що свідчить про токсичність 
та потенційну небезпеку зазначених препаратів.  

Важливим аспектом є застосування найчутливіших методів, які б дозволили 
встановити незначні зміни в розвитку організму  навіть на початкових, зворотніх стадіях. 
Використовуючи біотести передбачається процес переносу отриманої інформації з простої 
системи, змодульованої за лабораторних умов, на  екосистему, яка існує за реальних 
природних умов. 
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Під еколого-господарською характеристикою (ЕГХ) території слід розуміти як 
збалансоване співвідношення різних видів антропогенної діяльності та різних груп населення 
на території з урахуванням потенційних можливостей природи, що забезпечує відновлення 
природних ресурсів і не викликає негативних екологічних змін та наслідків. Методологія 
ЕГХ ґрунтується на господарській, або несучій, ємності біосфери, неперевищення якої і 
гарантує відсутність «негативних екологічних змін та наслідків». Для визначення ЕГХ 
території використовуються такі характеристики: розподіл земель за видами й категоріями, 
площа земель за видами й ступенем антропогенного навантаження, площа 
природоохоронних зон, напруженість еколого-господарського стану території, інтегральне 
антропогенне навантаження, природна захищеність території, екологічний фонд території. 

Інформація щодо структури землекористування отримується з урахуванням категорії 
земель. Відповідно до Земельного кодексу України землі за основним цільовим 
призначенням поділяються на категорії: сільськогосподарського призначення; землі 
житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного 
призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісового фонду; землі водного 
фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. Структура землекористування є визначальним чинником екологічної стійкості 
території. Від того, яка застосовується господарська спеціалізація певної території і як 
відбувається розподіл антропогенного навантаження, залежить ступінь її природної 
захищеності, що є мірилом гармонізації взаємовідносин людини і природи на цій території. 

Для всіх категорій земель визначається ступінь антропогенного навантаження з 
використанням експертних бальних оцінок. У межах території, для якої розраховується ЕГХ, 
кожен вид земель отримує відповідний бал, і всі земельні ділянки з однаковим балом 
об’єднуються в однорідні групи за категоріями. Здатність території або природно-
техногенної системи протистояти антропогенному впливові і підтримувати екологічну 
рівновагу визначає її природну захищеність. Відомо, що стійкість екосистеми тим вища, чим 
більше її біологічне різноманіття. Так само стійкість чи захищеність території тим більша, 
чим більше її ландшафтне різноманіття. Наявність різноманітних природоохоронних зон, 
рівномірний розподіл ділянок із природними біогеоценозами в межах території збільшують її 
природну захищеність. Одним із заходів підвищення природної захищеності території і 
досягнення необхідного ЕГХ є створення оптимальної мережі природно-заповідного фонду 
цієї території. 

Оптимальне досягнення еколого-збалансованого розвитку території потребує 
використання відповідної інформаційної основи, що спирається на ЕГХ. Проведення оцінки 
ЕГХ території і використання його для забезпечення раціонального землекористування та 
формування раціональних структур виробництва й споживання дає можливість організації 
здійснювати землеустрій території відповідно до загальних завдань гармонійного розвитку 
виробничого й природно-ресурсного потенціалів. 
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Агросфера є не тільки головним джерелом забезпечення населення продовольством і 
сировиною для харчової і легкої промисловості, а й середовищем існування значної частини 
населення. Їй притаманні особливі фундаментальні закономірності внутрішнього розвитку, 
що є результатом взаємодії різних природних і соціально-економічних факторів. Агросфера 
створена та існує завдяки розуму й діяльності людини, і тому є як природничою, так і 
соціальною категорією.       

В Україні агросфера охоплює понад 70 % загальної території. Значного розвитку вона 
досягла в ХІX столітті. Головним протиріччям між агросферою і природним середовищем у 
ті часи було її розширення за рахунок знищення лісів, а також пошкодження степових 
екосистем. Однак у цілому дія антропогенних факторів у ті часи не призводила до 
глобального порушення гомеостазу природного середовища. Та, незважаючи на це, такі 
видатні вчені, як С. Подолинський, В. Докучаєв, П. Костичев, Г. Висоцький, О. Ізмаїльський, 
ще на рубежі минулого століття застерігали, що зростаючий антропогенний тиск на 
агросферу може спричинити екологічну кризу. Ситуація почала швидко змінюватися в 
другій половині ХХ століття у зв'язку з активною індустріалізацією сільського господарства і 
зростаючим негативним впливом на агросферу промисловості та урбанізованих територій. 
Різко зросла розораність земель та інтенсивність їх обробітку, прискорилась ерозія ґрунтів, їх 
деградація і забруднення ксенобіотиками. Поступово зникали малі річки, на значних 
територіях порушувався гідроекологічний режим. 

Ситуація почала змінюватися на краще тільки після того, як людство зрозуміло, що 
подальша руйнація агросфери становить загрозу його існуванню. У США та інших країнах 
була прийнята система законодавчих актів з охорони землі, екологічного регулювання 
основних видів діяльності в аграрному виробництві і обмеження негативного впливу на 
нього промисловості та урбанізованих територій. Були створені спеціальні державні служби, 
які шляхом дорадництва, різних премій і штрафів, зниження податків, пільгових кредитів, 
значних дотацій, цільових державних інвестицій допомагають фермерам дотримуватися 
вимог агроекології. Державне регулювання процесів експлуатації ресурсів агросфери стало 
особливо актуальним у зв'язку з тим, що на основній частині землі сільськогосподарського 
користування у більшості розвинених країн нині господарюють не власники, а орендарі. 
Зрозуміло, що вони передусім дбають про прибуток, а не про збереження чужої землі і 
довкілля. Це ж стосується і земель, що перебувають у власності держави, площа яких, до 
речі, в багатьох країнах досить швидко зростає. Тому в більшості розвинених країн 
сформувалася державна політика, спрямована на захист агросфери. І це вже дає істотні 
позитивні результати. Екологічна ситуація на сільськогосподарських землях поступово 
поліпшується. Особливо цей процес прискорився після утвердження стратегії, що 
ґрунтується на парадигмі збалансованого розвитку агросфери.  
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One of the reasons of agro-ecosystems’ environmental degradation is utilization of imperfect 

technologies for growing crops or the individual process steps. We know that this can be the reason 
of soils' environmental deterioration, degradation in sanitary-hygienic indicators of agricultural 
products quality, pollution of natural waters with biogenous and toxic substances. Therefore, it is 
important, as early as at technology’s development and approbation stages, to determine the 
potential environmental impacts, to establish degree of their danger, and to conduct environmental 
standardization of impact over agro-ecosystem. Namely environmental standardization of 
technology's influence by the degree of danger shows complete picture and provides the possibility 
to purposefully improve individual technological operations and thereby prevent possible 
degradation processes in agro-ecosystems.  

Scientific fundamentals of environmental standardization of technology’s impact over agro-
ecosystem were developed based on previous works on environmental impact assessment of 
agricultural technologies Organization features of comprehensive, scientifically based assessment, 
establishment of soil’s condition compliance, products’ quality, processes occurring in the 
components of agro-ecosystems, with environmental, health and hygiene, agrochemical and other 
regulations, were considered. According to the recommendations of international organizations, 
division of technologies into 4 classes was conducted. Range of indicators within these classes 
according to standards was established, quantitative parameters of which were determined by means 
of adaptation of existing standards, taking into account classical approaches to environmental 
standardization. 

Elaborated approaches to environmental standardization of technologies have passed 
approbation in conditions of the experimental farm of NUBREM of Ukraine «Agronomic Research 
Station», which is located on the right bank steppe of Ukraine (Kyiv region, Vasylkiv district). 
Agronomic Research Station has the status of special resource area and is included in the State 
Register of Ukraine as the farm which has the right to produce baby food products. This imposes 
certain restrictions over technology, including those in the field of plant growing: they must 
guarantee receiving safe and good quality agricultural products. Namely for such conditions, 
environmental standardization of technologies’ influence over agroecosystem and agricultural 
products quality, is especially important.  

Results of environmental standardization of technology’s impact showed, that before 
implementation into production, it requires significant improvement, because it does not provide 
full utilization of breed’s biological potential. One reason for this phenomenon may be the low level 
of soil fertility, primarily availability of nitrogen mobile forms (0 points). It is also necessary to pay 
attention to low level of humus in the soil, which indicates a low level of potential fertility. 
Therefore, in order to ensure the necessary conditions for lucerne’s sustenance, it is necessary to 
develop fertilization system, taking into account the requirements of special resource area. This 
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Забезпечення збалансованого розвитку агросфери і України в цілому, підвищення 
якості життя і здоров’я її населення, в тому числі мешканців й трудівників села, а також 
забезпечення національної безпеки можливі лише за умови збереження природних й 
антропогенно змінених агро-, урбо-, техносистем, підтримки та поліпшення якості довкілля в 
агросфері, яка складає 71 % території держави. З кожним роком наше суспільство нарощує 
темпи виробництва і життя загалом, і на даний час необхідність відпочинку не тільки 
фізичного а й морального досить актуальна. Для багатьох людей найкраще відновлення сил 
та душевного настрою дає спілкування з природою, відпочинок на рекреаційних територіях, 
екологічний туризм. Актуальність даного наукового питання підтверджує і велика кількість 
вчених, що внесли свій доробок у його розвиток. Так, Фоменко Н.В., автор підручника 
«Рекреаційні ресурси та курортологія», подає  класифікацію рекреаційних ресурсів, 
визначення природного рекреаційного потенціалу території, характеризує рекреаційні 
ресурси України. Гавриленко О.П. у своєму навчальному посібнику «Екогеографія України» 
узагальнює найголовніші положення сучасної екогеографії та геоекології, акцентує увагу на 
питанні стану та розвитку природно-заповідного фонду в Україні. Масляк П.О. розкрив 
методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальної організації 
рекреаційно-туристичного господарства України і світу; представив детальні характеристики 
рекреаційно-туристичних комплексів нашої держави і провідних країн світу. Питання 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні також досить актуальне в наш час. Велика 
кількість вчених працюють по даному напряму. Зокрема, Черкаська Н.В. у своїх роботах 
аналізує нормативну та законодавчу базу, пропонує конкретизувати та удосконалити деякі 
правові особливості розвитку зеленого туризму, що зробить його доступнішим як для самих 
туристів, так і для місцевих жителів. Адміністративно-правові заходи здійснення сільського 
туризму досліджує у своїй роботі Вишневська Ю.В., яка проаналізувала умови здійснення 
зеленого туризму, удосконалила класифікацію видів туристичної діяльності та визначила 
поняття «туристичної діяльності». Питання розвитку екологічного туризму цікавлять і 
зарубіжних вчених, зокрема російські науковці Кєкушев В.П, Сєргєєв B.П., 
Степаницький В.Б. розглянули роль екологічного туризму у системі туристичної діяльності, 
проаналізували взаємозв’язок економіки, екології і туризму, як основи для розвитку 
сільського зеленого туризму, також розкрили поняття «менеджмент екологічного туризму». 
Севастьянов Д.В. характеризує розвиток екологічного туризму у світі, дає визначення 
поняттю «екологічний туризм» та звертає увагу на вдосконалення і шляхи розвитку даного 
напряму. Храбовченко В.В. автор навчально-методичного посібника «Екологічний туризм», 
також розглядає і аналізує у своїх роботах досвід розвитку зеленого туризму в світі, 
особливо у гірських регіонах, та представляє сільський туризм, як засіб соціально-
економічного розвитку даних регіонів. Дмитрук О.Ю. розглядає теоретико-методологічні та 
практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму як 
цілісної системи урбокомпенсаційного природокористування, також приділяє увагу проблемі 
фахової освіти менеджера екологічного туризму. 
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Розвиток аграрних підприємств повинен ґрунтуватись не лише на економічно 

вигідному виробництві та задовольняв потреби суспільства у високоякісній продукції, але й 
сприяв соціальному розвитку села та зростанню добробуту сільського населення, завдаючи 
при цьому мінімальної шкоди довкіллю.  

Сьогодні в Україні, де поширення інтенсивних систем землеробства на базі хімізації 
призвело до деградації ґрунтів, порушення екологічної рівноваги агроекосистем, погіршення 
якості агропродукції та забруднення її важкими металами, пестицидами та різними 
хімічними речовинами, аграрії починають переходити до альтернативних – інноваційних – 
систем господарювання, найбільший інтерес з-поміж яких для держави представляють 
екологічне (органічне, біологічне) землеробство. 

Під терміном «органічне землеробство» більшість людей розуміє 
сільськогосподарську практику без використання синтетичних пестицидів і добрив. Однак це 
скоріше характерна ознака, а не визначення даної системи ведення сільськогосподарського 
виробництва. Група досліджень з органічного землеробства Департаменту сільського 
господарства США (USDA) у 1980 році запропонувала таке визначення: «Органічне 
землеробство – це система виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або 
значною мірою обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, 
регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така система 
наскільки можливо максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, 
гною та компостів, бобових рослин і рослинних добрив, органічних відходів виробництва, 
мінеральної сировини, механічному обробітку ґрунтів і біологічних засобах боротьби зі 
шкідниками з метою підвищення родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення 
повноцінного живлення рослин і боротьби з бур’янами та різноманітними шкідниками». 

Згідно з офіційною точкою зору IFOAM виробництво та переробка органічної 
продукції ґрунтується на багатьох принципах, серед яких неможливо виділити пріоритетні, 
бо всі вони однаково важливі. Такими принципами є: виробництво високоякісного 
продовольства, сировини та інших продуктів у достатній кількості; узгодження виконання 
робіт у системі виробництва з природними циклами та живими системами ґрунтів, 
рослинного і тваринного світу; визнання більш широкого соціального й екологічного впливу 
поза та в межах системи органічного виробництва і переробки; збереження та покращення 
родючості та біологічної активності ґрунтів за допомогою місцевих культурних, біологічних 
і механічних методів замість використання зовнішніх факторів виробництва (ресурсів); 
збереження агро- та біорізноманіття в господарствах та їх оточенні шляхом використання 
сталої системи виробництва і захист живої природи. 
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means that, primarily, it’s necessary to focus on organic fertilizers and biological products that will 
be harmless from an environmental point of view. 

Rest of process operations can provide satisfactory phytosanitary condition of crops, as well 
as high quality of products. 

The obtained data indicate, that environmental standardization of agricultural crop growing 
technologies allows to objectively assess them and identify imperfect process operations, which, in 
turn, will enable development of specific recommendations on their improvement in order to obtain 
high agricultural productivity, quality crop production and environmental protection. 
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ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЙОГО РОДЮЧІСТЬ 
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЕЕ ПЛОДОРОДИЕ 
THE INFLUENCE OF SOIL TILLING SYSTEMS ON ITS FERTILITY 

Борисенко Ю.А.1 аспірант 
Національний університет біоресурсів та природокористування України 

У сучасному ґрунтознавстві та землеробстві як у нашій країні, так і за кордоном, 
протягом останнього періоду значно розходяться думки науковців щодо систем обробітку 
ґрунту. Одні вважають і доводять, що кращим обробітком ґрунту в системі землеробства є 
оранка, оскільки вона впливає, на структурний стан ґрунту, поліпшує фізичні властивості і у 
глибокорозпушений ґрунт краще проникає повітря, що стимулює біологічні процеси і 
поліпшує поживний режим ґрунту. Інші науковці підтверджують негативний вплив оранки 
на стійкість його проти ерозії, а також систематичний плужний обробіток, призводить до 
великої пухкості ґрунту і як наслідок - до швидкої втрати ґрунтової вологи навесні. 

Після вивчення цих питань, вчені прийшли до висновку, що класична система 
обробітку не тільки не покращує родючість і збереження ґрунтів, а навпаки призводить до 
деградації. Саме це і стало приводом для пошуку інших систем обробітку які допомогли б не 
тільки зберегти природну родючість, але навіть і покращити її. Внаслідок цього з’являється 
та починає застосовуватися така система обробітку, як мінімальний обробіток ґрунту 
(безплужний обробіток з постійним розпушенням ґрунту).  

Україна, як велика сільськогосподарська держава, не може залишатися осторонь 
вирішення цього питання. 

Нами було проведено дослідження по визначенню зміни щільності складення темно-
сірого опідзоленого грунту Лівобережного  Лісостепу України в залежності від різних систем 
обробітку ґрунту. Дослід налічував 4 технології обробітку грунту: 1) традиційний, який 
базується на оранці на глибину 25-27 см; 2) мінімальний обробіток що ґрунтується на 
дискуванні глибиною 12-14 см; 3) прямий посів - без обробітку ґрунту; 4) щілювання – 
обробіток на глибину 38-40 см. Дослід був закладений на базі ТОВ «Біотех», 
Бориспільського району, Київської області. Дослідження проводились відповідно до 
методичних рекомендацій. Польовий дослід закладено при вирощуванні пшениці ярої. 

Для проведення дослідження було відібрано 36 зразків грунту з глибини 0-10, 10-20, 
20-30 см. Технології обробітку впливали на щільність складення ґрунту (табл.). 

Як показують дані таблиці, у варіанті з використанням щілювання створюється 
найпухкіше складення ґрунту в шарі 0-30 см. Медведев В.В. твердить, що оптимальними 
параметрами щільності для більшость сільськогосподарських культур є діапазон 1,12-1,43 
г/см3. У всіх варіантах обробітку щільність знаходилася в цих межах. Видно що за різних 
варіантів обробітку, щільність ґрунту розподіляється не рівномірно. При щілюванні 
найпухкішим шаром був верхній шар глибиною 0-10 см і мав щільність 1,04 г/см3. Однак 
його наявність негативно буде впливати в посушливих умовах Степу, оскільки будуть 
відбуватися непродуктивні втрати вологи. Найбільш ущільненим шар був на глибині 10-20 
см, при використанні мінімального обробітку, що в свою чергу позитивно пливає на 
збереження ґрунтової вологи. 
                                                            
1 Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук Балаєв А.Д. 
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Таблиця - Щільність складення темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних технологій 
обробітку при вирощуванні пшениці ярої у фазу сходів, г/см3 

Шар грунту, см Культура Технологія 
обробітку 0-10 10-20 20-30 0-30 
оранка 1,14 1,35 1,39 1,29 
дискування 1,26 1,39 1,26 1,30 
прямий посів 1,26 1,35 1,31 1,31 Пшениця яра 

щілювання 1,04 1,30 1,36 1,23 
 
Отже, мінімальний обробіток ґрунту створює найбільш оптимальну щільність ґрунту, 

в порівнянні з традиційною технологією обробітку, для кращого зберігання та подальшого 
використання ґрунтової вологи навесні в період сходів ярої пшениці. 

 
УДК 504.5: 504.453 (477) 
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ БАСЕЙНІВ МАЛИХ 

ТА СЕРЕДНІХ РІЧОК УКРАЇНИ 
АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БАССЕЙНОВ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК УКРАИНЫ 
ANTHROPOGENIC IMPACTS ON LANDSCAPES OF SMALL AND MEDIUM RIVER 

BASINS OF UKRAINE 
Будник І.О., студентка факультету екології і сталого розвитку 

Ладика М.М., кандидат сільськогосподарських наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Екологічна ситуація у басейнах середніх і малих річок в сьогодення є одним із 

«болючих питань» у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального 
використання природних ресурсів України. На території України нараховується 83 середніх і 
понад 22 тисяч малих водотоків у басейнах яких формується понад 50% водних ресурсів 
країни. Вони відіграють вирішальну роль у водоносності великих річок і їх якісному стані. 
Відмічено, що останні десятиріччя спостерігається кризове зменшення самовідновних 
функцій річок, обумовлене надмірним антропогенним навантаженням на водозбірні площі 
басейнів внаслідок екстенсивного ведення господарювання. Тому дослідження 
антропогенного впливу на ландшафтні комплекси цих басейнів є актуальним питанням, 
вивчення якого дасть змогу правильно скоригувати існуючі та впровадити новітні 
природоохоронні технології щодо відновлення їх самоочисної і самовідновної здатності. 

Антропогенний вплив на річкові басейни може бути розглянутий «в призмі» 
широкомасштабного промислового та побутового забруднення водозбірної території і 
водних екосистем, розорювання, гідротехнічної меліорації, знищення лісів у долинах рік, 
розширення селітебних територій тощо. Ці негативні чинники призводять до змін всіх 
компонентів річкових екосистем та їх деградації.  

Зокрема, в результаті скиду неочищених та не досить очищених стічних вод 
безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації; надходження до водних 
об'єктів забруднюючих речовин в результаті поверхневого стоку води із сільгоспугідь та 
забудованих територій, ерозійних процесів на водозабірній площі відбувається забруднення 
водних об’єктів та погіршання їх якісного стану.  

Осушення викликає зміну в заплавно-русловому комплексі річок, що спричиняє 
інтенсифікацію процесу обміління і заростання русел, замулення і пересихання річок. Малі 
та середні водотоки часто використовують як магістральні канали та водоприймачі 
меліоративної мережі. В заплавній частині басейнів цих річок побудована значна мережа 
осушувальних каналів. 

Оранка і забудова заплав, надмірне випасання худоби, витоптування, сінокосіння  
призводять до деградації рослинного покриву річкових долин в результаті чого відбувається 
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СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC ASSESSMENT OF LOCALITY 
Баранюк І.В., магістр 1-го року навчання факультету екології і сталого розвитку 

Шофолов Д.Л., кандидат педагогічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Соціо-еколого-економічна система – це сукупність взаємопов'язаних економічних, 
екологічних і соціальних відносин, які регулюються інституційним середовищем і 
направлених на формування сталого економічного розвитку. Стан соціо-еколого-економічної 
системи, що склався під впливом таких передумов виникнення парадигми сталого розвитку, 
як забруднення навколишнього середовища, техногенне порушення цілісності ландшафтів, 
проблеми якості продуктів харчування і питної води, можна охарактеризувати як 
нестабільний.  

З погляду системного підходу, дослідження розвитку регіону доцільно проводити за 
трьома блоками: економічний – характеризується динамікою економічного зростання; 
екологічний – відображає стан навколишнього середовища; соціальний – показує рівень і 
якість життя населення. 

Стратегічне планування соціо-еколого-економічного розвитку території населеного 
пункту (НП) – це процес, який допомагає місцевому співтовариству здійснювати управління 
своїм майбутнім і не дозволяти подіям бути єдиним фактором визначення долі НП. 
Важливим базисним елементом стратегічного планування розвитку НП є стратегічний 
аналіз.  Суть стратегічного аналізу – аналіз конкурентоспроможності міста по окремих 
чинниках порівняно з аналогами, сусідами. Необхідними елементами аналізу є: аналіз 
зовнішнього середовища, в якому проходить розвиток міста, включаючи екологічні, 
економічні і соціальні тенденції регіонального, державного і світового рівня; аналіз 
економіко-географічного положення і території міста; аналіз міжбюджетних відносин і 
можливостей впливу на їх зміну; аналіз ресурсів, у тому числі організаційних; аналіз 
соціального потенціалу, психологічній готовності до змін; аналіз інтересів основних дійових 
осіб – галузевих угрупувань, окремих груп населення, кланів, еліт; треба розуміти, хто 
конкретно здатний підтримати стратегічний план, чиї інтереси можуть бути зачеплені 
реалізацією окремих напрямів і проектів плану. 

Проведення стратегічного аналізу початкових умов і чинників розвитку міста вимагає 
чіткого розуміння, на якій стадії розвитку знаходиться місто як об'єкт планування. З цією 
метою формується інформаційна база для проведення планових розрахунків. Вона повинна 
забезпечити даними аналіз і оцінку минулих і нинішніх тенденцій у функціонуванні і 
розвитку міста. 

Таким чином, на етапі стратегічного аналізу повинна формуватися необхідна і 
достатня інформаційна база, що дає можливість найбільш обґрунтовано і ефективно 
провести процес визначення цілей і вибору комплексу засобів і методів для реалізації цілей 
соціо-еколого-економічного плану розвитку НП. 

Література: 
1. Бабаєв В.М. Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти / 
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здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / 
О.П. Кокіц. – Дніпропетровськ., 2007. – 20 с. 
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Якщо природа України має великий потенціал для розвитку екотуризму, то соціально-
економічний потенціал нашої країни для розвитку цього виду туризму дуже незначний. 
Такий чинник, як низький рівень екологічної свідомості туристів, є причиною багатьох 
варварських вчинків і свідчить про неготовність населення займатися екологічними видами 
туризму. Ще одним чинником, який зменшує перспективи розвитку екотуризму в Україні, є 
недосконала законодавча база, яка відштовхує як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. 
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Динамічність сучасного світу спричинює виникнення нових сфер діяльності, а 
технічний прогрес майже повністю змінює уявлення про умови праці в старих галузях. Це 
обумовлює виникнення професійно-трудового середовища, в умовах якого людина впродовж 
своєї професійної діяльності може бути вимушеною неодноразово змінювати не лише місце 
своєї роботи, але й професію, тобто сучасному працівнику повинна бути притаманна така 
якість як професійна мобільність. Тому в цих умовах молодь повинна одержати таку базову 
освіту, яка буде дозволяти їй відносно легко освоювати нові професії в майбутньому. 

Професійна мобільність передбачає володіння системою узагальнених професійних 
умінь та здатностей їх ефективного використання для виконання завдань не тільки в 
екологічній галузі, але й в суміжних сферах виробництва і порівняно легко переходити від 
одного виду діяльності до іншого. Як професійно важлива якість особистості, професійна 
мобільність є складним психологічним утворенням і включає в себе: мотиваційний, 
операційний, вольовий, оціночний компоненти. Достатній прояв і розвиненість цих 
компонентів, їх цілісної єдності - показник високого рівня професійної готовності 
майбутнього еколога до професійної діяльності.  

Одним із показників професійної готовності є професійна мобільність, яка залежить 
від підготовленості студента до різних видів діяльності, а не до одного; до розуміння 
принципів різних соціальних спільнот, а не до однієї; до участі в діяльності різних 
соціальних спільнот з існуючими в них правилами; до координації різних типів діяльності 
при збереженні індивідуальності одночасно в різних соціальних спільнотах і, в кінцевому 
результаті, впливові на розвиток цих спільнот; до створення при необхідності нових 
соціальних спільнот і проектування відповідних їм видів діяльності. 

Саме тому в контексті забезпечення формування професійної мобільності майбутніх 
екологів слід передбачити можливості формування у студентів психологічної готовності до 
зміни професійної спеціалізації (принаймні в рамках обраної сфери діяльності на 
початковому етапі) і, в зв’язку з цим, - формування у них постійної потреби в безперервній 
самоосвіті на основі усвідомлення цінності самого знання та вміння, як основи майбутньої 
ефективної професійної діяльності. Отже, професійна мобільність сьогодні є необхідною 
складовою підготовки висококваліфікованого фахівця еколога. Вона передбачає високий 
рівень узагальнених професійних екологічних знань, готовність до оперативного відбору і 
реалізації оптимальних способів виконання різних завдань в природоохоронній та 
агропромисловій галузях виробництва; можливість і здатність успішно проявляти себе за 
різних видів діяльності та при зміні професії. 

Література: 
1. Сайфутдинова Е. В. К вопросу о профессиональной мобильности молодежи в 

условиях  становления рыночных отношений/ Е. В. Сайфутдинова //  Современное состояние 
и перспективы развития гуманитарных наук: сб. статей.  Ч.II. - Одесса, 1997. - С. 38 - 42. 

132

зменшення біотичного різноманіття, спрощення та деградація екосистеми. Як зазначають Зуб 
Л.М. і Карпова Г.О. у своїй публікації «Малі річки України: характеристика, сучасний стан, 
шляхи збереження» основними землекористувачами в басейнах малих річок є сільське 
господарство, яке використовує від 70 до 90% усіх освоєних земель річкового водозбору, 
переважну більшість яких займає рілля (50-80%). Сінокоси та пасовища займають декілька 
відсотків площі водозборів у Лісостепу та Степу і до 20% – у поліській частині України. Це 
відображує екологічну незбалансованість даних ландшафтних комплексів. 

Негативний вплив на екологічний стан водойм також має індустрія розваг: 
розміщення та будівництво поблизу водойм кафетеріїв, ресторанів, будинків які не 
облаштовані відповідними санітарно-гігієнічними службами.  

Перелік питань не є вичерпним. Тому виникає потреба у вивченні антропогенного впливу 
на ці ландшафні комплекси та оцінки їх змін під впливом різних соціо-економічних умов. 
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Меліоративний стан осушуваних земель – техногенне оцінкове поняття, яке відображає 
наслідки впливу комплексу чинників, що характеризують специфіку земельного фонду і дає 
змогу оцінити ступінь придатності осушуваних земель для задоволення потреб 
сільськогосподарського виробництва. Таке оцінювання виконують на всіх осушуваних 
сільськогосподарських угіддях (Козловський Б.І., 2005). 

Стан земельмеліоративного фонду оцінюють за такими критеріямияк: меліоративний, 
що включає дослідження технічного стану осушувальної мережі та культурно-технічний 
стан земель;еколого-меліоративний, в розрізі якого вивчають водний і гідро-екологічний 
режим земель та рівень родючості; екологічний– наявність деградаційних процесів, хімічний 
склад підземних та поверхневих вод, стан рослинності, якість продукції; агроекологічний – 
розглядають параметри щільностігрунту, його дегуміфікованістьі еродованість, спрацювання 
осушених торфовищ, хімічне та радіонуклідне забруднення, виробленість торфового покладу 
(Ліщук Н.М., 2012).Головнимкритеріємтехнічного стану меліоративних систем є 
забезпеченнявчасноговідведеннянадлишкуповерхневих вод, зниженнярівнівґрунтових вод до 
оптимальнихглибин у нормативнітерміни(Козловський Б.І., 2005). У системі державного 
моніторингуосушених земель також спостерігають за зношеністюмеліоративнихканалів і 
гідротехнічнихспорудабоіншимипошкодженнямиосушуваноїмережі. 

Одним ізосновних показників, що визначають еколого-меліоративний стан земельє водний 
режим. До критерії вводного режиму земель належать глибина залягання рівнів ґрунтових вод 
(РГВ), швидкість вивільнення орного шару від гравітаційної вологи, вологість ґрунту. Також 
проводять спостереження за ступенем підтоплення та затоплення поверхневими водами 
сільськогосподарських земель, підтоплення сільських населених пунктів у межах зони дії 
меліоративних систем(Інструкція з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та 
осушуваних земель, затверджена наказом№ 108 від 16.04.2008 р.). РГВ оцінюється порівняно із 
критичною глибиною. Вінможе бути вищимабонижчимвіддопустимих величин для 
певноїтериторії.  
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Дослідження РГВ на територіяхТрубізької меліоративної системи показує його 
коливання у межах від 0,5 до 3 метрів, що характеризує нестабільне функціонування 
осушувальної мережі: підтоплення ґрунтової товщі у весняно-осінній періоди та її 
переосушення у посушливий літній період. Також нами встановлено значне заростання 
дренажних каналів та зношеність меліоративної мережі. 

Отже, на сучасному етапі функціонування Трубізька меліоративна система потребує 
модернізації, а здійсненняекологічної оцінки ефективності меліоративних заходів є 
актуальним з метою розробки подальших заходів із забезпечення сталого функціонування 
вказаної території та для систематизації всіх складників стану меліорованих земель. 
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Сьогодні велика роль у підтриманні стабільності біосфери завдяки збереженню 

біорізноманіття планети належить лісам. Адже, вони є ключовими елементами ландшафтів 
(забезпечують їхній стабільний розвиток, оптимальні умови життя, захист грунтів, вод).  

Програму щодо збереження багатогранної ролі і різноманітних функцій усіх видів 
лісів планети, а також відповідні принципи ведення лісового господарства визначено на 
конференції в Ріо у «Принципах лісівництва» [1]. Базуючись на них, концепцію сталого 
розвитку лісової галузі можна сформулювати як управління лісами та використання лісових 
угідь такими способами і з такою інтенсивністю, при яких забезпечувалися б формування та 
функціонування механізму підтримання стабільного розвитку екосистем лісу та ландшафту в 
цілому, їхнього біорізноманіття, продуктивності, здатності до відновлення, життєздатності та 
спроможності виконання ними як нині, так і в майбутньому екологічних, економічних, 
соціальних та інших функцій на місцевому, національному і глобальному рівнях [2]. 

Цієї мети можна досягти лише за умови екосистемного дотримання в лісовому 
господарстві міжнародних пріоритетів в управлінні: системного, міжсекторально 
узгодженого підходу; еколого-економічних методів господарювання; застосування ринкових 
механізмів стимулювання прогресивних дій; моделювання й прогнозування наслідків 
діяльності; використання нових інформаційних технологій; прозорості прийняття рішень з 
урахуванням інтересів усіх природокористувачів; належного ресурсного та інституційного 
забезпечення діяльності. Це має забезпечити ціннісно збалансоване і невиснажливе 
використання земельних ресурсів, оптимізацію лісистості території, захист уразливих 
екосистем, збереження та відновлення біорізноманіття, забезпечення сталого розвитку 
певних природно територіальних таксонів [3]. Лісове господарство має низку специфічних 
особливостей, врахування яких за екологізації виробництва сприятиме розв’язанню проблем 
підвищення ефективності розвитку і розміщення лісогосподарського виробництва. 

У різних регіонах, зонах, областях питання екологізації лісового господарства слід 
вирішувати з урахуванням їх природно-екологічних особливостей і специфіки 
лісогосподарського виробництва. У густонаселених, урбанізованих і промислово розвинених 
регіонах головна увага повинна зосереджуватись на зменшенні антропогенних навантажень 
на навколишнє середовище, зниженні рівня забруднення земельних, водних угідь, 
атмосферного повітря, на оптимізації взаємодії людини з природою, що зрештою сприятиме 
збереженню природних екосистем, включаючи і лісові, та підвищенню екологічної безпеки 
життєдіяльності населення. 

Отже, екологізація лісового господарства вимагає всебічного врахування якісних 
параметрів продукції лісу для оцінки ефективності екологізації виробництва. Головною 
стратегією розвитку лісового господарства є перехід на збалансоване використання лісових 
ресурсів на екосистемній основі, яке передбачає міжсекторальне узгодження інтересів 
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відповідності зі своїми особливостями, тобто такими внутрішніми факторами, як умови 
живлення, вік, генетично контрольована стійкість і вже наявні порушення. 

Необхідно завчасно виявити біологічну дію антропогенного чинника, для того щоб 
при відомих умовах мати можливість провести спрямоване втручання. Наявність дуже 
чутливих біоіндикаторів призводить до ранньої індикації, коли реакція помітна вже при 
мінімальних дозах через дуже короткий час і відбувається в місці дії фактора на елементарні 
молекулярні або біохімічні процеси 
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Сьогодні в багатьох країнах, і перед усім в економічно розвинутих, екологічному туризму 
приділяється все більше зростаюча увага. І це не випадково. Актуальність теми полягає в тому, що 
екотуризм, як і будь-який інший вид туризму, несе в собі великий екопросвітницький і 
рекреаційний потенціал. Завдання перед кожною державою полягає в тому, щоб якнайбільш 
раціонально і ефективно використовувати його в природоохоронних цілях. 

В Україні екологічний туризм перебуває на початковій стадії розвитку. Екотуристичні 
мандрівки організовуються переважно на самодіяльному рівні, комерційна діяльність у 
цьому напрямку робить лише перші кроки. Однак уже помітне виділення двох шляхів 
розвитку екологічного туризму – «американського» та «європейського» . 

Тенденції розвитку екологічного туризму визначені Всесвітньою Туристською 
Організацією (ВТО). За даними ВТО, екотуризм входить у п’ятірку основних стратегічних 
напрямів розвитку туризму на період до 2020 р. За даними Всесвітньої Туристичної 
Організації, у 2010 р. за кількістю прибуття іноземних туристів Україна займала 20 місце у 
світі (12,7 млн. осіб, що становить близько 1,5 % від світових туристичних прибуттів). 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на наступні десять 
років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм – це та сфера економіки і 
життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. 
Сусідні країни забезпечуватимуть і потужні потоки одноденних відвідувачів, зокрема 
транзитних, чисельність яких щорічно збільшуватиметься. 

Сучасний стан і рівень розвитку екологічного туризму на природоохоронних 
територіях у різних публікаціях суттєво розрізняються. Екотуризм об’єднує усі форми 
відпочинку, базуючись на використанні природних ресурсів. Особливістю природних 
туристичних ресурсів є те, що вони не відновлюються. Найперспективнішими напрямками 
екологічного туризму є природо-пізнавальний та реабілітаційний туризм. 

Природо-пізнавальний туризм – один з наймасштабніших напрямків екологічного 
туризму – базується на потребі людей під час спілкування з природою отримувати 
біоінформацію про неї. Реабілітаційний туризм має сприяти не тільки збереженню, але й 
покращенню природних територій. Важливе значення має вплив туризму на навколишнє 
культурне середовище. Більше того, проблеми рекреаційного використання природного і 
культурного середовища людини безпосередньо пов’язані з проблемами охорони унікальних 
природних комплексів, пам’яток історії і культури.  

Базою для екологічного туризму повинні стати національні природні парки та 
території, призначені для збереження і підтримання різноманітних природних і культурних 
ландшафтів.  
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Всі біологічні системи – будь то організми, популяції або біоценози – у ході свого 

розвитку пристосувалися до комплексу факторів місцеперебування. У біосфері вони мають 
певне поширення, екологічну нішу, в якій знаходять оптимальні умови існування і можуть 
нормально живитися і розмножуватися. Кожен організм володіє відносно будь-якого 
чинного на нього фактора генетично детермінованим, філогенетично набутим, унікальним 
фізіологічним діапазоном толерантності, в межах якого цей фактор є для нього стерпним. 

Будучи взаємозалежними, окремі фактори можуть до певної міри взаємозаміняться. 
Різні поєднання чинників викликають подібні ефекти, хоча їх повного взаємозаміщення не 
відбувається. Фізіологічна толерантність і екологічна потенція організму визначають його 
індикаторну цінність. У результаті кожна біологічна система (організм, популяція, біоценоз) 
характеризує залежний від часу вплив на неї факторів середовища – природних, змінених 
людиною або антропогенних. Метод оцінки абіотичних і біотичних факторів 
місцеперебування за допомогою біологічних систем називають біоіндикацією. 

Відповідно до цього організми або угруповання організмів, життєві функції яких так 
тісно корелюють з певними факторами середовища, що можуть застосовуватися для їх 
оцінки, виступають як біологічні індикатори стану середовища. 

Однако часто поняття біоіндикації, включаючи умови порівняння результатів, 
застосовується виключно для залежної від часу оцінки антропогенних факторів або зазнають 
антропогенний вплив факторів середовища на основі зміни кількісних характеристик 
біологічних об'єктів і систем. 

Оскільки, з одного боку, антропогенні зміни і забруднення ландшафту та природних 
умов впливають на живі істоти аналогічно природним факторам, а з іншого – більшість 
природних факторів антропогенно змінена, екологічні відмінності між широким і вузьким 
визначеннями біоіндикації не є принциповими. 

При цьому мова йде переважно не про оцінку присутності, концентрації чи 
інтенсивності якогось параметра середовища, а про реакцію біологічних систем, тобто 
розглядається біологічний вплив фактора середовища. 

Антропогенні впливи, з одного боку, являють собою нові параметри середовища, з 
іншого – обумовлюють антропогенну модифікацію вже наявних природних факторів і тим 
самим зміну властивостей біологічної системи. Якщо ці нові параметри системи значно 
відхиляються від відповідних початкових величин, то можлива біоіндикація. 

У цьому основна відмінність між фізичною або хімічною зміною антропогенних 
факторів середовища і біоіндикацією. Якщо перші методи дають кількісні та якісні 
характеристики фактора, але дозволяють лише побічно судити про його біологічну дію, то за 
допомогою другого підходу можна отримати інформацію про біологічні наслідки і зробити 
лише непрямі висновки про особливості самого фактора. 

При біоіндикації зміни біологічної системи завжди залежать як від антропогенних, так 
і від природних факторів середовища. Ця система реагує на вплив середовища в цілому у 
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суб'єктів лісокористування відповідно до завдань міжнародної природоохоронної політики - 
створення механізмів інтегрованого управління природними ресурсами на екосистемній 
основі за участю усіх зацікавлених сторін . 
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The term “biodiversity” is a contraction of the phrase “biological diversity”. Biodiversity 
means the richness and variety of life – of genes, species ecosystems. Biodiversity maintains the 
health of the earth and its people. It tells us a lot about the health of the biosphere [2]. 

Biodiversity conservation is a mandatory feature, particularly in order to ensure the natural 
stability (stability, quality status ) agricultural landscapes . 

Sustainability - the ability of organized systems of different levels (populations, species, 
ecosystems, biosphere) to counteract the cumulative impact of ecological factors on the 
environment, the various components of which are in dynamic equilibrium [3]. 

A number of factors can affect the stability of ecological systems to external influences. The 
most common is the efficient use of energy in the ecosystem and biodiversity because biodiversity 
is the basis of environmental sustainability. 

There are certain laws relative stability of the system to external influences:  
• The greater the diversity of the biological community, the greater the environmental 

sustainability of the ecosystem;  
• The more diverse conditions characterized by the limits of ecosystems, especially species 

containing the appropriate biocenosis, etc [1]. 
Biodiversity provides a variety of life forms ecosystem sustainability. The stability of 

ecosystems depends on the stability of organisms and populations that it includes. Resistant 
organisms and populations manifested in their ability to self-sustaining and saving in terms of 
adverse environmental impacts. 

Usually the sustainability is associated with biodiversity and associated species in the 
ecosystem, so the higher the diversity, the more complex of the organization of communities is, also 
there are more complexes of food webs, the higher the stability of ecosystems. The role of 
biodiversity in maintaining of the ecosystem functions (in the first place - their performance and 
stability) through a network of trophic chains and filling  life the space of the biosphere. 

 In addition, currently increasing complexity of the coupling between the components of the 
ecosystem stability of flows of matter and energy between the components is usually associated 
with an increase in biodiversity. The importance of biodiversity is that it allows you to create many 
communities, different in structure, form, function , and provides the possibility of forming stable . 
The higher the diversity, the greater the number of communities can be , the greater the variety can 
be carried out , ensuring the existence of the biosphere as a whole. The stability of ecological 
systems in particular, and the biosphere in general, is largely dependent on biodiversity. What is 
more, the more stable environment. 
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Дослідження екологічного стану басейнів річок є необхідним етапом для забезпечення 
облаштування, охорони і раціонального використання природних ресурсів територій. Площа 
водозбору стає одним з визначальних чинників e процесі оцінки водних ресурсів, зміни їх 
кількості і якості, обґрунтуванні господарських заходів. Одним sз найважливіших 
практичних завдань сучасної екології є контроль за станом водних об’єктів. Басейни річок 
чутливі до антропогенного навантаження і відповідають на це навантаження негативними 
змінами, які погіршують або обмежують водо- та землекористування. 

З метою отримання об’єктивної всебічної інформації в процесі наукового пізнання 
даних ландшафтних комплексів важливим етапом є використання системно-екологічного 
підходу, що являє собою урахування усієї сукупності екологічних аспектів, їхніх системних 
властивостей та екологічних характеристик, а також спеціальних методологічної і 
процедурної бази, що використовуються для їх дослідження. 

Він ґрунтується на умінні виокремлювати ключові чинники, що впливають на 
функціонування й розвиток системи вцілому, на формування ієрархії цих чинників та їх 
взаємозв'язку із зовнішнім і внутрішнім середовищем.  

Системний підхід при рішенні екологічних проблем включає наступні етапи: 
- відшукання можливих варіантів рішення; 
- визначення наслідків використання кожного з можливих варіантів рішення; 
- застосування об’єктивних критеріїв, які допомогають визначити, чим одне рішення 

прийнятніше, ніж інші.  
При дослідженні екологічного стану басейнів річок використання системно-

екологічного підходу полягає не лише в оцінці якості води, але й екологічного стану 
водозбору як цілісної екосистеми. 

В цьому контексті необхідно проводити польові і лабораторні дослідження із відбором і 
аналізом зразків ґрунтового покриву заплави та плакорної території, відбором та аналізом проб 
підґрунтової, річкової та дренажної вод, використанням окремих видів макрофітів і їх угрупувань, 
як індикаторів екологічного стану водних об’єктів, а також вивчати біорізноманіття.  

При цьому спостереження за гідрохімічним складом вод, без урахування біологічного 
стану водної екосистеми, так як і дослідження розвитку біоти без аналізу гідрохімічних 
показників якості води не відображають істинної картини стану водного об’єкту. 

                                                            
2 Науковий керівник – к.с.‐г.н., доцент Ладика М.М. 
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Отже, з метою недопущення значних втрат ґрунтового дрібнозему, через його змив, 
необхідно на схилових землях цього району вирощувати переважно однорічні та багаторічні 
трави і здебільшого використовувати схилові агроландшафти, як кормові угіддя, а не 
вирощувати на них сільськогосподарські культури, особливо овочеві чи просапні.  
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Сучасні нанотехнології обумовлюють значний прорив у сільському господарстві.  

Однак, нанопрепарати повинні підлягати суворому тестуванню на предмет співвідношення 
користі та ризиків. Сьогодні пріоритетними є такі питання нанобезпеки як: вивчення 
токсичності наночастинок; аналіз потенційних ризиків для здоров'я людей та навколишнього 
середовища; зменшення негативних впливів та поширення інформації щодо потенційних 
ризиків. Залишається невирішеним одне з головних питань, а саме попередження можливих 
загроз здоров’ю людини та довкіллю від впливу наноматеріалів. [1] 

Токсичність наночастинок безпосередньо пов'язана з їхніми розмірами, тобто з дуже 
великою площею активної поверхні, яка зумовлює високу хімічну активність та високу 
здатність щодо проникнення в органи та тканини.  

У рослинництві застосування таких нанопрепаратів, як мікродобрива, забезпечує 
підвищення стійкості до несприятливих погодних умов і збільшення врожайності (в 
середньому в 1,5-2 рази) майже всіх продовольчих (картопля, зернові, овочеві та плодово-
ягідні) і технічних (бавовна, льон ) культур. [2] Ефект тут досягається завдяки більш 
активному проникненню мікроелементів у рослину (листя, стебла і коріння) за рахунок 
нанорозміру частинок і їх нейтрального (в електрохімічному сенсі) статусу. Очікується 
також позитивний вплив на прискорення (збільшення продуктивності) фотосинтезу у рослин.  

В ході досліджень нами було визначено та проаналізовано фітотоксичний вплив 
агрохімікатів, отриманих за нанотехнологіями, а саме Аватар-1 і Нано-гро, на проростки 
тест-культур, таких як редис, крес-салат та горох.  

Використовуючи обрані біотести ми визначали схожість, енергію проростання 
насіння та співвідношення надземної і підземної біомаси проростків в умовах термостату при 
температурі 26ºС. Виявлено, що найменш чутливою тест-культурою до дії токсиканту є 
редис, в якого енергія проростання та співвідношення стебла та кореня близькі до 
контрольного варіанту в порівнянні з крес-салатом, в якого спостерігається інгібування 
розвитку стебла та кореня в послідовності збільшення концентрації нанопрепаратів по 
відношенню до контролю в 0.63-0.44 (корінь), 0.86-0.76 (стебло) для Аватар-1 і в 0.39-0.56 
(корінь), 0.94-0.99 (стебло) для Нано-гро. 

Зважаючи на недостатню вивченість даної проблеми, актуальними є подальші 
дослідження з використанням тест-культур, які дадуть змогу ідентифікувати потенційні 
ризики використання нанопрепаратів і розробити рекомендації щодо норм внесення 
вищезазначених препаратів з метою мінімалізації негативного впливу їх на навколишнє 
природне середовище та здоров’я населення. 
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підготовки окремого закладу та вагомою підставою для майбутнього співробітництва між 
підприємством-роботодавцем та закладом освіти. 

Важливим у підготовці професійних кадрів з зеленого туризму є створення 
уніфікованих вимог, так званого єдиного стандарту. Не менш суттєвим є впровадження на 
практиці принципу багаторівневої, безперервної ступеневої освіти та перепідготовка і 
підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі і стажування, зокрема за кордоном. 

Отже, сьогодні в Україні туристична освіта (зокрема освіта по зеленому туризму) 
знаходиться на досить високому рівні, особливо зі сторони теоретичного навчання, проте 
існують деякі проблеми щодо практичної підготовки потенційних кадрів в галузі зеленого 
туризму, спричинені доволі низьким рівнем взаємодії навчальних закладів та підприємств 
туристичної індустрії.  
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Ерозія ґрунтів – найбільш розповсюджений процес руйнування ґрунтового покриву, 
що включає винос, перенос і перевідкладання ґрунтової маси. Залежно від головного фактора 
руйнування ерозію поділяють на водну і вітрову (дефляцію). Водна ерозія ґрунтів 
поділяється на два види – площинну і лінійну. Площинна – змив верхнього шару ґрунту 
мілкими струминами дощових і талих вод, що призводить до поступового зменшення 
потужності верхнього гумусового шару ґрунту. Лінійна ерозія – розмив ґрунту в глибину 
концентрованим струменем води. Наслідком прояву лінійної ерозії є утворення глибоких 
ритвин, ярів та балок. 

Цей негативний чинник характерний для багатьох країн світу, особливо для 
сільськогосподарських угідь. За нераціонального природокористування темпи ерозії 
особливо прискорені в гірських інтенсивно вологих, чи навпаки – аридних районах. Водна 
ерозія, окрім втрати найбільшої родючої частини ґрунту, супроводжується й іншими 
несприятливими явищами, зокрема втратою талих і дощових вод, зменшенням запасів води в 
ґрунті, розчленовуванням полів, замуленням річок, ставків та водоймищ. 

Прояву водної ерозії сприяє відсутність навесні на орних ґрунтах рослинного покриву 
за танення снігу і у період осінніх дощів. До того ж завжди під дією сільськогосподарської 
техніки в ґрунтах, які піддалися обробітку руйнується структура, ущільнюється поверхня 
ґрунту та зменшується кількість органічної речовини.  

Характеризуючи селище міського типу Ставище відмічаємо, що за рельєфом 
місцевість регіону здебільшого рівнинна, але наявні також і схили, крутизною 4–5°. 
Ґрунтовий покрив здебільшого представлений родючими чорноземними відмінами. Загальна 
площа ріллі в районі становить 47 тис. 817 га. Загалом розораність земель становить 91,4%, а 
площа еродованих земель 3,7 тис. га., що вказує на можливий потенційний змив ґрунту.  

Оскільки через значну частину території смт. Ставище по долині в низині протікає 
річка Гнилий Тікич, обабіч якої сформувався яр із загальною висотою в межах 22–28 м., на 
якій розташований парк місцевого значення з пам’ятками архітектури, то на 
сільськогосподарських полях, що примикають до яру можливі водно-ерозійні процеси. 
Щовесни з таненням снігів водні потоки спрямовуються по схилах у низину, змиваючи й 
несучи із собою відталий ґрунт. За бурхливого сніготанення у ґрунті з'являються вимоїни, які 
поступово можуть перерости у першу стадію утворення яру. Забруднення водойм 
продуктами водної ерозії за своїми негативними наслідками не поступається впливу 
скидання забруднених промислових стоків. Зниження врожаю на схилових землях, що 
піддаються ерозійним процесам може досягати до 36–47%.  
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Крім того, важливим елементом наукового аналізу є прогноз змін досліджуваного 
середовища в часі і просторі з використанням сучасних методів математико-ститистичної 
обробки інформації та геоінформаційних технологій. 
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In the modern world that suffers from the environmental disasters and unsatisfactory state of 

the environment, humanity needs free access to information about what they are surrounded by – 
what water we drink, the air  we breathe, what to expect in the future. 

Environmental education is a system of education that is aimed at mastering of the theory 
and practice of ecology as the basis for human life support, one of the foundations of functional 
knowledge about the nature and interdependence in the "society-nature" system, including elements 
of geographical, socio-economic, bio-medical and industrial fields of knowledge . 

Environmental education in higher educational institutions should be based on balanced 
combination of biological, technological and sociological approaches, environmental, socio-
economic and socio-cultural dimensions, because they are diversified. In Ukraine, the 
environmental education covers all levels of professional training of future specialists (junior 
specialist, bachelor, specialist, master) to ensure the needs of the state [1]. 

The relevance of ecological education caused by the need of quality changes associated with 
the modernization of the profession. 

The need for the formation of socially and professionally important qualities of graduating 
of institution declared by regulative and policy documents (Laws of Ukraine "About Education", 
"About Higher Education", "Regulations on the Educational and qualification levels” and Industry 
Standards for Higher Education (2012) etc.). 

After the analysis of the system of high educational institutions of Ukraine according to the 
preparing of ecologists it is stated that there are 16 agricultural universities which train Bachelors of the 
direction "Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources" due to 
specializations, such as: Podilskyi State Agrarian Technical University (Ecology of Agro sphere, Urban 
ecology); Lviv National Agrarian University (Ecology of Agro sphere, the Landscape Ecology, 
Ecological Tourism); Zhytomyr National Agroecological University (Ecology of Agro sphere, 
Ecological Management, Radioecology and Radio Safety); Kherson State Agrarian University (Hydro 
ecology, Ecology of Agro sphere); Bilotserkivskiy National Agrarian University (Ecology of Agro 
sphere, the Landscape Ecology); Luhansk National Agrarian University (Ecology of Agro sphere, 
Urban ecology); National University of Water Management and Environmental Sciences of Ukraine 
(Hydro ecology, Ecological Tourism); National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine (Agro sphere, the Landscape Ecology, Hydro ecology, Radioecology and Radio Safety); 
Tavrian State Agrotechnical University (the Landscape Ecology, Bioecology); Vinnytsia National 
Agrarian University (Urban ecology); Lviv National University of Veterinary Medicine and 
Biotechnology (named after Gzhytskyi) (Ecology of Agro sphere, Bioecology); Dnipropetrovsk State 
Agrarian University (Ecology of Agro sphere, Hydro ecology); Poltava State Agrarian Academy 
(Ecology of Agro sphere); Uman National University of Gardening (Ecology of Agro sphere); Kharkiv 
National Agrarian University named after Dokuchaev (Ecology of Agro sphere); Kerch State Marine 
Technological University (Hydro ecology). 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Ґрунтовий покрив Землі являє собою найважливіший компонент біосфери. Якість 

життя людини визначається отриманням повноцінного, екологічно безпечного харчування за 
умови дотримання екологічної чистоти навколишнього середовища, тому найважливіше 
значення ґрунтів полягає у тому, що від його стану залежить кількість й якість продуктів 
харчування. Агросфера являє собою джерело продовольства, що забезпечує 95-97 % 
продовольчих ресурсів для населення планети. Якщо цю ланку біосфери буде зруйновано, то 
сформоване функціонування біосфери порушиться. [1] 

Однією з вирішальних умов піднесення сільськогосподарського виробництва є 
хімізація сільського господарства. Однак застосування агрохімікатів зумовлює виникнення 
деструктивних явищ на сільськогосподарських землях. Збільшення внесення органічних і 
мінеральних добрив виявить себе не тільки збільшенням врожаю на полях, але й інтенсивним 
процесом порушення біологічної рівноваги в природному середовищі. Зміни агротехніки 
обов'язково позначаться на розвиткові ерозійних процесів, зміні водності річок [3].  

Отже, хімізацію, що інтенсивно розвивається в сільському господарстві можна 
оцінювати з двох позицій – як економічно вигідну і як екологічно безпечну для 
навколишнього середовища і для самої людини.  

Сучасний екологічний стан агроекосистем України в цілому можна визначити як 
незадовільний. На їх функціонування діє комплекс негативних факторів, зокрема, 
недотримання вимог науково-обгрунтованої системи ведення сільського господарства, 
виснаження родючості та деградація ґрунтів, розповсюдження бур'янів, хвороб, шкідників, 
порушення гідрологічного режиму на значних територіях тощо. 

 Одним із напрямків сталого розвитку агросфери має стати оптимізація структури 
сільськогосподарських екосистем однак, від хімічного методу захисту рослин жодна з країн 
поки що не відмовляється, і тому в умовах масового застосування агрохімікатів  необхідна 
розробка прийомів обмеження та раціонального і більш безпечного їх використання для 
зменшення негативного впливу агрохімікатів на організм людини та навколишнє 
середовище. Основним шляхом виходу з цієї кризи у сільському господарстві і збереження 
родючості ґрунтів слід зважати  інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва.[2] 

Правильне, науково-обґрунтоване використання засобів і заходів захисту природного 
середовища від негативних наслідків використання агрохімікатів, дозволить забезпечити 
чистоту довкілля, збереження потенціалу природних екосистем а також захистити здоров'я 
людей від негативних впливів хімічних речовин на сучасному етапі і на перспективу. 
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Можна також погодитися з рекомендаціями "World Trade Organization", що 
наполегливо рекомендує урядам розробляти загальні далекоглядні стратегії, законодавчі 
акти, постанови та інші урядові заходи для досягнення цілей сталого розвитку. На 
загальнодержавному, регіональному та місцевому адміністративних рівнях треба пам'ятати, 
що підтримка сільського (зеленого) туризму - це підтримка сільського населення і сільського 
господарства в цілому. 

Отже, зазначимо, що лише сільський зелений туризм у сучасних економіко-
демографічних умовах здатний реально допомогти малим поселенням України вижити, адже 
саме малі села своєю специфічністю притягують відвідувачів.  

Сьогодні сільський (зелений) туризм в Україні має великі перспективи щодо дедалі 
більшого розвитку та поширення. 
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На сучасному етапі зелений туризм є галуззю, яка найбільш стрімко розвивається.  
Цей факт зумовлює підвищення інтересу з боку держав не тільки до проблем розвитку 
туризму в цілому, а й до питань підготовки персоналу підприємств галузі, вдосконалення 
існуючих систем туристської освіти. 

Туристська освіта в Україні сьогодні набуває особливої значущості. Проведення 
різних тематичних виставок, туристських салонів, ярмарок, підписання угод з обласними 
державними адміністраціями щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців туризму і 
готельної справи для регіонів - усе це сприяло пропаганді нових спеціальностей і залученню 
до професійного навчання з туристського напряму зацікавленої молоді .  

Зміст професійної туристської освіти, в тому числі і зеленого туризму, детально 
розкрито в працях зарубіжних - W. Catesby (1970), W. Richards (1997), Д. Єрмілова (2000), В. 
Квартальнов (2000) та вітчизняних авторів - В. Цибух, В. Федорченко. В Україні питання 
туристичної освіти широко розглядається в дослідженнях В. Андрущенка, І. Зязюна, В. 
Кременя, Н. Ничкало, В. Федорченка, С. Сисоєва, зокрема питання дослідження теоретико-
методологічних основ професійної освіти фахівців туристичної галузі, В. Квартальнова, Я. 
Антошкевича, А. Барчак, А. Козінської, В. Белецького - питання історії становлення та 
сучасних тенденцій розвитку туристичної галузі і туристичної освіти в Україні та ін.. 

Підготовкою фахівців за напрямом туризм (підгалузь зелений туризм) займаються 
понад 80 вищих навчальних закладів України та ще більше професійних закладів І-ІІ рівня 
акредитації. Особливістю формування змісту підготовки фахівців для сфери туризму є 
орієнтація їх на світовий досвід теоретичної і практичної професійної підготовки, 
формування ієрархічного рівня туристської діяльності відповідно до рівнів зайнятості у 
сфері зеленого туризму. Конкурентоспроможність фахівців України у галузі зеленого 
туризму визначається отриманими ними навичками у сфері інформаційних технологій, 
іноземних мов, географії та організаційно-управлінської діяльності. 

Все це, безумовно, сприяє розвитку туристичної галузі, але низький ступінь 
співробітництва між закладами професійної туристичної освіти та підприємствами не дає 
можливості для становлення високоякісного не тільки теоретичного, а й практичного аспекту 
туристичної освіти. У свою чергу, вищі навчальні заклади зацікавлені в тому, щоб їхні 
випускники були конкурентоспроможними на ринку праці, оскільки це є показником якості 
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Задоволення потреб у продовольстві повинно здійснюватися відносно кожної 
конкретної людини у місцях її проживання, суб`єктами держави, які несуть безпосередньо 
відповідальність перед населенням за його достатнє забезпечення якісним продовольством. 

З огляду на проведене дослідження та сучасні українські реалії, продовольча безпека – 
це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-політичну 
стабільність у суспільстві, виживання і розвиток нації, особи, сім'ї, сталий соціо-еколого-
економічний розвиток держави. 
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Сільський (зелений) туризм, або агротуризм, є одним з видів екологічного туризму, 
який останнім часом набуває поширення і продовжує активно розвиватися в багатьох 
європейських країнах. Не є винятком і Україна.  

В Україні існують усі передумови розвитку сільського (зеленого) туризму, який 
можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у сільському 
середовищі з використанням природного та культурного потенціалу регіону, або як форму 
малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості 
сільського населення, покращити його добробут, повніше використати природний та 
історико-культурний потенціал сільської місцевості. 

Сільський відпочинок в Україні набуває національного значення, а саме дає поштовх 
для відродження й розвитку традиційної культури: народної архітектури, мистецтва, 
промислів - усього, що складає місцевий колорит; мешканці урбанізованих територій з 
масовою культурою мають можливість пізнати справжні українські традиції; репрезентує 
Україну та приваблює іноземних туристів. 

Тенденції останніх років свідчать, що західні країни бачать перспективу українського 
сільського відпочинку і туризму на міжнародному туристичному ринку. 

За оптимістичними науковими прогнозами, сільський зелений туризм, лише в 
Карпатському регіоні має сформувати потужний сегмент ринку і "контролювати" від 35 до 
45 % усіх туристичних потоків у цей регіон. Але на сьогодні залишається особливо 
важливим питання перспектив розвитку та просування в Україні самої ідеї сільського 
туризму. Зокрема, для вирішення даного питання повинні бути задіяні види маркетингових 
комунікацій такі як, PR-статті, інтерв'ю, прес-конференції, семінари, брифінги, телепередачі, 
що викликають довіру та позитивну реакцію глядача на інформацію. 

Проаналізувавши результати проведеного SWOT-аналізу, можемо сказати, що 
організаціям які займаються розвитком сільського (зеленого) туризму в адміністративних 
областях і районах нашої держави необхідно було б провести уніфіковану категоризацію 
відпочинкових осель, розробити заходи щодо тривалості перебування відпочиваючих у 
сільських оселях, створити веб-сторінки реґіонів розвитку сільського (зеленого) туризму, 
розробити централізовану систему резервування місць, створити інформаційні центри щодо 
доступу громадськості до достовірної інформації. 
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Захист внутрішнього середовища організму від потрапляння радіоактивних речовин - 
одна з найактуальніших проблем сьогодення після Чорнобильської катастрофи. Особлива 
увага приділяється впливу радіонуклідів на продукти харчування та їх впливу на здоров’я 
людини.  

Як відомо радіонукліди, потрапляючи в організм з харчовими продуктами і водою, 
істотно впливають на стан здоров'я людини. Розрізняють поверхневе та структурне 
забруднення харчових продуктів радіонуклідами. При поверхневому забрудненні 
радіоактивні речовини осідають на поверхні продуктів, частково проникаючи всередину 
рослинної тканини. Структурне забруднення обумовлене фізико-хімічними властивостями 
радіоактивних речовин, складом ґрунту, фізіологічними особливостями рослин [1].  

Можна виділити наступні шляхи потрапляння радіонуклідів в організм людини через 
продукти харчування: рослина – людина; рослина – тварина – молоко – людина; рослина – 
тварина – м’ясо – людина; атмосфера – опади – водойми – риба – людина. 

Зменшення надходження радіонуклідів в організм з їжею можна досягти шляхом 
зменшення їх кількості в продуктах харчування за допомогою різних технологічних та 
кулінарних обробок харчової сировини. За рахунок обробки харчової сировини – ретельного 
миття, чистки продуктів, відділення малоцінних частин можливо видалити від 20 до 60 % 
радіонуклідів. Так, перед миттям деяких овочів необхідно видаляти верхні більш забруднені 
листки (капуста, цибуля ріпчаста) [2].  

Миття і тушкування квасолі (10 хв. при температурі 96 °С) сприяє зменшенню 
кількості стронцію на 56 %. При очищенні помідорів від шкірки після занурення у гарячу 
воду (90 °С на 3 хв.) вміст того ж радіоізотопу зменшується на 39 %. Стерилізація стручкової 
квасолі в домашніх умовах зумовлює зниження стронцію на 50 % . Миття зелені і салатів 2 % 
розчином лимонної кислоти зменшує кількість цезію на 57 % і стронцію на 19 %. 

Зниження вмісту радіонуклідів у молочних продуктах можна досягти шляхом 
отримання із молока жирових та білкових концентратів. При переробці молока у вершки 
залишається не більше 9 % цезію і 5 % стронцію, в сирах 10 % цезію і 45 % стронцію, у 
вершковому маслі біля 2 % цезію від його складу в молоці. 

М’ясо здатне фіксувати радіоактивний стронцій. Тому при ймовірності забруднення 
харчових продуктів потрібно надавати перевагу відварним м’ясним та рибним стравам, а 
також стравам, приготовлених на пару.  

Отже, щоб запобігти забрудненню продуктів харчування радіонуклідами, необхідно 
дотримуватись технологічної та кулінарної обробки, зменшуючи загрозу здоров’ю людини. 
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У зв’язку з інтенсивною хімізацією землеробства та переведенням сільського 
господарства на промислову основу сільськогосподарське забруднення стало істотнішим. Це 
пов’язано з більшим, ніж раніше, надходженням в екосистеми пестицидів, мінеральних і 
органічних добрив, особливо безпідстилкового гною, та з більшими витратами агрохімікатів 
під час їх зберігання і використання. Систематичне використання добрив у високих нормах 
може спричинити серйозні порушення в біогеохімічному циклі поживних речовин у 
природному середовищі. Такі порушення можливі насамперед у районах інтенсивного 
ведення сільськогосподарського виробництва, тобто в бурякосіючих, овочевих і приміських 
зонах великих міст, а також у разі неправильного використання добрив.  

Встановлено, що добрива як могутній екологічний фактор по-різному впливають на 
навколишнє середовище, що може супроводжуватися деякими змінами складу та 
властивостей літосфери, гідросфери та атмосфери. Здебільшого ці зміни є небажаними[2]. 

Вплив добрив на літосферу може проявлятися у вигляді порушення оптимального 
співвідношення елементів живлення, нагромадження нітратного і нітритного азоту, важких 
металів і радіоактивних речовин, у вигляді антропозоо-епідеміологічного забруднення, у 
зниженні вмісту гумусу, ущільнені, засоленні, підкисленні, появі інших небажаних змін 
складу та властивостей ґрунту.Увесь комплекс негативного впливу добрив на грунт умовно 
можна поділити на дві частини – зниження родючості та забруднення грунту. 

Щодо гідросфери, то розрізняють чотири основних шляхи надходження сполук 
агрохімікатів: з каналізаційними і тваринницькими стічними водами; з паводком, в 
результаті змиву зі схилів твердих і розчинених часточок; з грунтовими водами, внаслідок 
промивання під дією гравітації крізь певну товщу літосфери; з атмосферними опадами. 

У процесі використання добрив відбувається деяке забруднення газами, пилом і 
погіршення абіотичних показників атмосфери. Проте забруднення атмосфери, спричинене 
добривами, незначне і становить близько 5-10 % його загальної суми. [1] 

Значне забруднення атмосфери пилом і газами агрохімікатів спостерігається 
переважно у разі порушення технології використання добрив(авіахімічні роботи, хімічна 
меліорація, внесення водного технічного або рідкого синтетичного аміаку). Тому, 
використовуючи добрива, слід обов’язково дотримуватися санітарно-гігієнічних норм. 

Заходи боротьби з газоподібними втратами азоту та забрудненням ними атмосфери 
зводяться переважно до запобігання процесам нітрифікації та денітрифікації азоту добрив 
ізґрунту або обмеження їх. 

Основними причинами негативного впливу добрив на якість урожаю є порушення 
оптимальних доз, співвідношення поживних елементів у добривах без урахування їх вмісту в 
ґрунті, форм і строків їх внесення, що негативно впливає на метаболізм органічних сполук, 
особливо на синтез амінокислот і білків у рослинах. 

Тому основним завданням при застосуванні добрив є науково обґрунтована система 
застосування агрохімічних засобів, яка дозволяє вирішувати задачі відтворення родючості 
ґрунтів, отримання збалансованої продукції рослинництва, підвищення рентабельності 
сільськогосподарського виробництва, поліпшення екологічної ситуації в сільському 
господарстві[3]. 

Література: 
1. Добрива та їх використання: Довідник / [Марчук І.У., Макаренко В.М., Розстальний 

В.Є.та ін.]. – К. : Арістей, 2011. – 254 с. 
2. Екoлoгічні oснoви викopистaння дoбpив/ Е.Г.Дегoдюк., В.Т.Мaмoнтoв., тa ін., зa 

pед. Е.Г.Дегoдюкa.� К.: Уpoжaй, 1988. 
3. В.Н. Кудеяpoв, В.Н. Бaшкин, A.Ю. Кудеяpoвa, A.Н. Бoчкapев «Екoлoгические 

пpoблемы пpименения удoбpений».  М.: Нaукa, 1984. 
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У зв’язку з виробництвом такої продукції на території підприємства функціонує 
санітарно – промислова лабораторія, основним завданням якої є контроль за станом стічних 
вод, якості повітря та контролю рівня забруднення робочої зони. Згідно проведення 
інструментальних замірів ведеться журнал ПОД-1 - Журнал статистики стаціонарних джерел 
забруднення та їх характеристик. На підприємстві налічується  81-діюче джерело викидів, з 
них 17-газоочисні установки, на які розроблені та затверджені паспорти. 

Провівши порівняльний аналіз допустимих норм викидів у навколишнє середовище і 
показники викидів даного підприємства, можемо сказати, що ТОВ «Південний завод 
гідравлічних машин» дотримується санітарно – екологічних норм і не завдає шкоди 
навколишньому середовищу.  

Література: 
1. Моніторинг довкілля : підручник. – Том 1 / Запольський В.К., Войцицький А.П., 

Пількевич І.А., Малярчук П.М., Багмет А.П., Паркфенюк Г.І. – Кам’янець-Подільський : ПП 
«Медобори-2006». – 408 с. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИя 

THE FOOD SAFETY: THE ESSENCE OF THE CONCEPT 
Чулій О.О., студентка 4 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Рибалко Ю.В., кандидат педагогічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокристування України 

У наш час надзвичайно актуальною проблемою є задоволення потреб  населення 
екологічно безпечною продукцією харчування та чистою питною водою. Необхідність 
забезпечення продовольчої безпеки України вимагає підтримання відповідного рівня 
продовольчого самозабезпечення, що передбачає використання державної підтримки 
вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та вживання заходів контролю 
імпортної продукції з метою захисту власних виробників від іноземної конкуренції. 

Продовольча безпека – це: рівень продовольчого забезпечення населення, достатньої 
кількості продовольства для підтримки активного, здорового життя всіх людей; захищеність 
життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного 
економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної 
життєвої діяльності. 

Вагомий внесок у теорію і практику забезпечення продовольчої безпеки внесли такі 
фахівці як П. Саблук, Б. Пасхавер, Р. Тринько, О. Гойчук, П. Руснак, П. Лайко, М. Бабієнко, 
Є. Бузовський, О. Варченко, І. Кушнір та інші.  

Сучасне трактування продовольчої безпеки має певні відмінності, але принципова 
ознака сутності цього поняття як стабільне забезпечення населення продуктами харчування 
залишається однаковою у всіх визначеннях. Найчастіше зустрічаються три підходи до 
визначення продовольчої безпеки. Представники першого підходу – переважно економісти 
країн з розвинутою ринковою економікою, використовують визначення продовольчої 
безпеки, в якому фігурує тільки споживання. Прихильники другої точки зору в якості ще 
однієї ключової позиції в розумінні сутності продовольчої безпеки виділяють здатність 
країни самостійно забезпечувати себе необхідним обсягом та асортиментом продуктів 
харчування. Третій підхід ґрунтується на двох критеріях: наявність на продовольчому ринку 
країни такої кількості продуктів харчування, якої достатньо для підтримання здорового 
способу життя населення; доступність цих продуктів абсолютно для всіх верств населення. 

Продовольча безпека має національний характер, їй притаманна комплексність і 
перманентність. Залежно від особливостей національної продовольчої системи, періоду її 
розвитку, від того, яка складова продовольчої проблеми набиратиме на тому чи іншому етапі 
пріоритетного значення, завдання її забезпечення модифікуються разом із змінами 
внутрішніх і зовнішніх загроз. 
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Кількість гумусу в орному шарі ґрунту у 2013 році на 1 га ріллі становить  на 
цілині(контрольному зразку) 4,4 %,  при органічній системі землеробства 4,7 %, інтенсивній 
системі землеробства  - 4,04%. 

У варіанті моделі органічного землеробства внаслідок надходження соломи пшениці 
озимої та ячменю ярого збільшився загальний вихід гумусу – 0,11 т/га. Внаслідок 
використання сидерату кількість його зменшилась на 0,020 т/га. 

Покращанню балансу органічної речовини в агроекосистемах, підвищенню їх 
протиерозійної стійкості, а також більш повному використанню вологи опадів сприяє 
застосування соломи зернових культур, стебел кукурудзи, соняшнику, гички цукрових 
буряків як органічних добрив. 

Література: 
1. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району 

Полтавської області. Практичні рекомендації / Антонець С. С., Антонець А. С., Писаренко В. 
М. [та ін.]. -Полтава: РВВ ПДАА, 2010. -200 с. 

2. Основи органічного виробництва: навч. пос. / [П.О. Стецишин, В.В. Рекуненко, 
В.В. Пиндус та ін.]. – Вінниця : Нова Книга. 2008. – 524 с. 
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АНАЛІЗ ВИКИДІВ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В 
РЕЗУЛЬТАТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН» 

АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЮЖНЫЙ ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

МАШИН» 
THE ANALYSIS OF THE EMISSIONS OF THE MAIN TYPES OF POLLUTANTS IN THE 

RESULT OF ACTIVITY OF SOUTHERN FACTORY OF HYDROAULIC MACHINES 
Телегуз А.Е., студентка 4 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Рибалко Ю.В., кандидат педагогічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокристування України 

До найбільш актуальних проблем сьогодення, що торкаються кожного мешканця 
планети, слід віднести екологічні проблеми – раціонального використання природних 
ресурсів, гармонізації взаємин людини і природи, охорони навколишнього природного 
середовища. Важлива роль у забезпеченні екологічно чистого довкілля відводиться 
екологічно безпечній важкій промисловості. Саме до таких промислових об’єктів належить 
ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» розташований у центрі промислової зони міста 
Бердянська, Запорізької області.  

Основним завданням нашого дослідження є аналіз викидів основних забруднюючих 
речовин в навколишнє середовище в результаті діяльності даного промислового об’єкту. 

До забруднюючих речовин відносять речовини хімічного або біологічного 
походження, що присутні або надходять в атмосферне повітря і можуть прямо або 
опосередковано спричиняти негативний вплив на здоров'я людей та стан навколишнього 
природного середовища.  

ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» за відповідністю до «Державним 
санітарним правилом планування та забудови населених пунктів» установленим Наказом 
Міністерства Охорони Здоров’я України від 19.06.95р. №173, належить до четвертого класу 
санітарної класифікації підприємства, виробництва та споруджень. Згідно вище сказаному 
документу розмір санітарно-захисної зони для підприємства складає -100 метрів.  

Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД 28.12 єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) №418291 є виробництво гідравлічного 
та пневматичного обладнання. Згідно статистичних показників під час виробництва даного 
обладнання у навколишнє природне середовище виділяються такі сполуки, як: алюміній 
оксид, натрій гідроокис, натрій хлорид, нікель та його сполуки, плюмбум та його сполуки, 
хром та його сполуки, цинк та його сполуки, оксид азоту, аміак, бромна кислота, хлоропрен, 
ацетон, бензин, масло мінеральне, ванадій і його сполуки та ін. 
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ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ORGANIC AGRICULTURE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
Подзерей Р.В. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Головним аспектом розвитку органічного землеробства є забезпечення населення 

високоякісною та безпечною сільськогосподарською продукцією. 
Органічне виробництво характеризується забороною застосування у рослинництві 

хімічних засобів захисту для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, 
мінеральних добрив синтетичного походження, повністю заборонене використання 
генетично модифікованих організмів; у тваринництві - стимуляторів росту, антибіотиків й 
гормонів. Система захисту рослин передбачає застосування біологічного методу боротьби, 
покращення родючості ґрунту використанням органічних добрив, рослинних решток, гною 
та компостів, а лікування тварин, лише гомеопатичними препаратами та профілактичними 
засобами. 

Виробництво органічної продукції має ряд переваг, які можна розподілити на 
екологічні, соціальні та економічні групи.  

Екологічна група передбачає заборону використання отрутохімікатів, що веде до 
запобігання забруднення земельних та водних ресурсів токсичними сполуками, сприяє 
збереженню та відновленню родючості ґрунту, збереженню біорізноманіття та природного 
середовища в процесі сільськогосподарського виробництва.  

Забезпеченість людства екологічно чистою продукцією, покращення добробуту й 
підвищення рівня зайнятості сільського населення та збереження здоров’я нації, окреслює 
соціальна група переваг. 

Ресурсозбереження, конкурентоспроможність та зростання фінансових заощаджень в 
сільськогосподарському виробництві характеризує економічна група переваг органічного 
землеробства 

Сучасний етап розвитку органічного виробництва в Україні характеризується також і 
значними проблемами. Однією з таких проблем є еколого-агрохімічна характеристика 
сільськогосподарських угідь щодо придатності до вирощування органічної продукції. Крім 
цього, є певні вимоги щодо забруднення шкідливими речовинами, а саме: радіонуклідами, 
важкими металами та пестицидами. Отож, для визначення придатності таких територій 
потрібно глибоко проаналізувати структуру використання земельних ресурсів господарства. 

Ще одним важливим аспектом ведення органічного землеробства є тривалість 
процесу переходу від традиційних систем землеробства, значними ризиками, що з цим 
пов’язані. 

Проблематичним питанням є низький рівень грамотності та екологічної свідомості 
населення. Для його подолання потрібне значне поширення досвіду ведення органічного 
землеробства та реалізації органічної продукції, як вітчизняних так і іноземних підприємств. 

Потрібно відмітити недостатню підтримку і невизнання з боку державних організацій; 
відсутність інформації, особливо про такі аспекти, як організація праці, ринкова економіка, 
економіка і організація виробництва в екологічному сільському господарстві; слабкий 
розвиток консультаційної служби, повільне освоєння ринку збуту органічної продукції[1]. 

Однак, незважаючи на всі проблеми, розвиток органічного виробництва має значні 
перспективи, які сприятимуть розвитку села та покращать здоров’я людства. 

Література: 
1. Лук’янова А.Н. Экологическое сельское хозяйство. [Електронный ресерс] Режим 

доступу: http:// biznet.kiev.ua/indeх. php 
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Глущук Ю.В. студентка 4 курсу факультету біотехнології 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Безпека продуктів харчування і продовольчої сировини є однією з вирішальних 
складових економічної безпеки кожної держави та визначається спроможністю країни 
ефективно контролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного продовольства для 
населення країни.  

«Людина є тим, що вона їсть». Для споживача важливо мати певні критерії добору 
продуктів. По-перше, на упаковці повинна надаватися найповніша інформація про продукт. 
Цим виказується повага до споживача і бажання виробника відкрити природу продуктів 
харчування. 

Альтернативою «новій їжі» є органічна продукція, яка останнім часом впевнено 
посувається на ринки розвинутих країн, і попит на яку постійно зростає. Сучасне органічне 
виробництво побудоване на поєднанні традиційних, «дідівських» методів і сучасних 
технологій, що дозволяють вести масштабний виробничий процес. Однією з проблем 
України є відсутність процедури сертифікації органічної продукції. 

В існуючих економічних умовах багато підприємств з переробки сировини тільки почали 
вдосконалювати технологічні процеси по переробці сировини. Все це негативно позначається на 
якості харчових продуктів. Для компенсації ризиків та забезпечення екологічної безпеки продуктів 
харчування в промислово розвинених країнах впроваджуються системи аналізу небезпек за 
критичним контрольним точкам. Ця система дозволяє здійснювати контроль якості при 
виробництві харчових виробів за рівнем критеріїв ризику. Однак, не тільки сам процес 
виробництва потребує жорсткого контролю, то ж відноситься і до переробки та зберігання 
харчових продуктів. Часто саме неправильне зберігання продуктів призводить до того, що вони 
потрапляють у категорію екологічно небезпечних. 

У сучасних умовах людина все менше довіряє якості вироблених продуктів. Це пов'язано 
як з погіршенням умов навколишнього середовища (підвищена хімізація і індустріалізація 
виробництва), так і з генної модифікацією продуктів харчування і низьким контролем якості в 
процесі виробництва продуктів харчування. Тому екологічна безпека продуктів харчування − 
комплексна проблема, вирішувати яку покликані як біохіміки, мікробіологи, так і виробники, 
санітарно-епідеміологічні служби і звичайно, державні органи. 

Література: 
1) Безпека харчування: сучасні проблеми : Посібник-довідник / Укл. А. В. Бабюк,  

О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 
2005. 

2) Павлоцька, Лариса Федорівна. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми 
безпеки харчових продуктів :Навчальний посібник / Лариса Павлоцька, Ніна Дуденко, 
Любов Димитрієвич. - Суми : Університетська книга, 2007.  

3) Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. 
– 2-е вид. – К.: Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу, 1998. 

4) Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини” 
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Пропозиції 
1. Для мінімізації впливу м’ясопереробного промислового підприємства на 

навколишнє середовище необхідно запроваджувати систему екологічного управління згідно 
вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2006. 

2. Впроваджувати інноваційні технології, що дозволять зменшити вплив суттєвих 
екологічних аспектів на навколишнє природне середовище. 
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Полтавська державна аграрна академія 

 
Сьогодні сільське господарство, виконуючи одне з найблагородніших завдань – 

забезпечення людей продуктами харчування, ведеться в основному в біологічно й екологічно 
недосконалих формах. В існуючих системах землеробства, на жаль, практично не береться 
до уваги біологічна суть виникнення родючості ґрунтів[2]. 

 Аналіз результатів досліджень показав,  що грунти піддаються негативному впливу 
внаслідок різнобічних факторів, а отже,  втрачають здатність до родючості. Використання 
органічних технологій в землеробсті ведуть до підвищення природної біологічної активності 
у ґрунті та відновлення балансу натуральних поживних речовин. За умов ведення 
органічного господарства підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота 
живих організмів, відбувається відновлення гумусу, і як результат – збільшення урожайності 
сільськогосподарських культур[1]. 

Метою дослідження  була розробка органічної системи землеробства, що забезпечує 
відтворення родючості грунту та отримання врожаїв сільськогосподарських культур на рівні 
врожайності їх при традиційному землеробстві. 

Для вирішення цих завдань вивчався вплив факторів на ріст і розвиток культурних 
рослин, забур'яненість посівів, біологічну активність, щільність і запаси продуктивної вологи 
в грунті, забезпеченість рослин елементами живлення, якість відтворення родючості, 
врожайність культур, продуктивність сівозміни та екологічну та економічну ефективність. 

На прикладі ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області за 
агрохімічними показниками родючості та вмісту гумусу в чорноземі типовому варіанту 
моделі органічного землеробства були визначені такі результати. 

Кількість гумусу в орному шарі ґрунту у 2012 році на 1 га ріллі становить  на 
цілині(контрольному зразку) 4,59 %,  при органічній системі землеробства 4,7 %, інтенсивній 
системі землеробства  - 4,2%. Рівень відшкодування енергії, внесеної у ґрунт із елементами 
живлення та винесеної рослинами з елементами живлення, у польовій сівозміні на 
господарському контролі становить для азоту 46,4 %, фосфору 81,1 % і калію 36,6 %, за 
органічного фону – відповідно 64,7, 92,1 і 47,9 %.  
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закріпленню міді і свинцю, а в малородючому ґрунті процес може розвиватися у зворотному 
напрямі; здійснювати постійний контроль за їх вмістом і можливими шляхами надходження 
при виконанні певних видів господарської діяльності. 
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ПІДПРИЄМСТВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF 
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Зароза Я.М., студентка 4 курсу факультету агротехнологій та екології 
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Полтавська державна аграрна академія 
Актуальність даної теми пояснюється проблемами екологічної безпеки підприємств 

харчової промисловості, діяльність яких чинить безпосередній вплив на навколишнє 
природне середовище. Викиди в атмосферу різних цехів м'ясокомбінату відрізняються за 
якісним і кількісним складом, що зумовлено різноманітністю технологічних процесів 
переробки сировини тваринного походження. Основним документом, що регламентує 
розрахунок розсіювання приземних концентрацій викидів промислових підприємств є 
“Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які 
містяться у викидах підприємств”[1]. Дотримання ГДК забруднюючих речовин та 
дослідження їх вмісту у повітрі вимагає систематичного контролю за фактичним вмістом в 
атмосферному повітрі [2].  

Екологічні аспекти діяльності ТОВ « Глобинський м’ясокомбінат » 
Основні джерела утворення 
екологічного аспекту  ( назва 

приміщення, назва технологічного 
процесу) 

Екологічний 
аспект 

Фактичний і потенційно можливий 
вплив на довкілля 

Отримання сировини Стічні води 
Забруднення поверхневих та 

підземних вод, забруднення ґрунтів, 
вплив на біорізноманіття. 

Підготування,обва- 
лювання, жилування Стічні води Забруднення поверхневих та 

підземних вод; 

 Використання 
енергії 

Використання невідновних ресурсів; 
зміна клімату 

Подрібнення сировини Виробничий шум Незручності 

 Використання 
енергії Використання невідновних ресурсів 

Тонке подрібнення і приготування фаршу Виробничий шум Незручності 

 Використання 
енергії Використання невідновних ресурсів 

Термічна обробка Використання 
енергії 

Використання невідновних ресурсів; 
зміна клімату 

 Стічні води Забруднення поверхневих та 
підземних вод, забруднення ґрунтів 

Охолодження Стічні води Забруднення поверхневих та 
підземних вод, забруднення ґрунтів 

Пакування, маркування,транспортування Використання 
ресурсів 

Засмічення територій відходами 
пакувальних матеріалів 

 Консерванти, 
барвники Забруднення водойм 

 Транспортування Емісії у повітря 
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Основу системи інституційно-екологічного управління мають складати високо-професійні 
кадри, здатні здійснювати науково-обґрунтоване управління, реалізовувати на практиці принципи 
випереджаючого управління, орієнтованого на забезпечення сталого розвитку держави. Для цього 
їм необхідно розуміти сутність і закономірності державної влади та державного управління, уміти 
враховувати фактори вибору і принципи такого управління, реалізовувати положення 
організаційного проектування у практиці розбудови держави, приймати ефективні екологічно 
орієнтовані управлінські рішення, особливо державно-управлінські, запроваджувати й 
здійснювати контроль у сфері державного екологічного управління. 

Кадрова політика держави, зокрема в Україні, як відзначає О. Бандурка, проводиться 
відповідно до Закону України «Про державну службу» і спрямована на забезпечення 
виробничої та невиробничої сфер висококваліфікованими кадрами в конкретних історичних 
умовах . Як слушно вказано у літературі, у демократичному суспільстві кадрова політика має 
будуватися на основі принципу праксеологізму, тобто принципу, при якому до управління 
залучають виключно професіоналів, оцінюючи їхні професійні якості, а не ідеологічні 
переконання . Поняттю «кадрова політика» дають таке визначення – це генеральний 
напрямок кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм, організаційного механізму 
щодо вироблення цілей та завдань, спрямованих на збереження, укріплення та розвиток 
кадрового потенціалу відповідно до потреб самої організації, вимог законодавства та ринку 
праці. Вона покликана забезпечити всі ділянки діяльності відповідними за професією та 
кваліфікацією працівниками і створити у них мотивацію до ефективної праці. Відносно 
цього аспекту погодимося з думкою про те, що сучасні умови соціально-економічного 
розвитку потребують дедалі більшої уваги до роботи з кадрами, перш за все з керівниками та 
спеціалістами,які є головним елементом системи управління, оскільки від укомплектованості 
компетентними, професійно підготовленими кадрами залежить як прийняття рішень, так і їх 
виконання, а саме тому проблеми кадрового забезпечення є важливим напрямком вивчення у 
контексті дослідження формування та реалізації державної політики . Також слушно 
відзначено, що саме кадровий склад (особовий склад, персонал) є останньою ланкою 
державного управлінського механізму, через яку реалізується виконавча влада, втілюються в 
життя державні вимоги та управлінські рішення, і від того, як кадровий склад розуміє і 
виконує свою роботу, наскільки чітко і правильно діє, залежить ефективність 
функціонування органу управління і всієї системи виконавчої влади . 

Саме у такий спосіб, коли в управління людськими ресурсами постійно 
впроваджуються нові найбільш ефективні технології, а саме вдосконалення кадрового 
забезпечення отримує характер безперервного процесу, можна забезпечити якісно нові 
формування та реалізацію інституту державної служби, що безпосередньо-позитивно 
позначиться на якості та ефективності всього державного управління. 

Література: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 41. 
2. Авер’янов В.Б. Ще раз про зміст і співвідношення понять державне управління і 

виконавча влада: полемічні нотатки // Право України. – 2004. – № 5. – С. 113-115. 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Недосконалі технології зберігання та утилізації відходів від тваринницьких 
комплексів можуть завдати значної шкоди природі. Пташиний послід, рідкий і твердий гній 
ВРХ та ін. відходи тваринництва можуть бути  джерелом надходження патогенної 
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мікрофлори, сполук азоту та інших шкідливих речовин  у довкілля і становлять небезпеку як 
для людини, так, і в цілому, для навколишнього природного середовища. Попередити ці 
негативні явища можна шляхом впровадження сучасних технологій зберігання і переробки 
відходів тваринництва. Однією з перспективних технологій є анаеробна біоконверсія 
відходів тваринництва у зброджене добриво і біогаз. Під час конверсії відходів у біогаз 
відбувається їх знезараження, розклад складних полімерів до простих сполук, більш  
доступних для рослин і безпечних для довкілля. Вирішення проблеми утилізації відходів у 
біогаз та добриво відбувається за рахунок трансформації різноманітної біомаси у біогаз та 
добрива в процесі бродіння її органічної речовини метаногенними асоціаціями 
мікроорганізмів у метантенку в анаеробних умовах. В даний час існує чимало конструкцій 
різних типів метантенків або біогазових установок, починаючи від простих установок малої 
потужності до складних з великими можливостями і продуктивністю, що генерують тепло, 
електрику і знешкоджене добриво. Перевагами біоорганічних добрив, отриманих після 
бродіння субстрату в біогазовій установці, над звичайним гноєм полягає у відсутності в його 
складі насіння бур'янів та патогенної мікрофлори, максимальне збереження азоту та ін. 
поживних елементів.  

У 2013 р. було розпочато спільні дослідження з ННІ енергетики і автоматики щодо 
вивчення можливості використання біогазової установки в господарстві органічного типу 
(керівник – к.т.н. Борщ Г.М.). База досліджень – ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 
станція». На першому етапі досліджень вивчали вплив отриманих у біогазовій установці 
біодобрив на ріст і розвиток сільськогосподарських культур. З цією метою було здійснено 
закладання польового досліду з кукурудзою, цукровим буряком і вівсом.Ґрунтовий покрив на 
дослідному полі представлений чорноземом типовим середньо-суглинковим. Вміст гумусу в 
орному шарі ґрунту 4,38-4,53%, рН сольової витяжки – 6,9-7,3; ємність поглинання – 32 мг.-екв. на 
100 г ґрунту.Результати польових досліджень показали, що біодобриво ефективне у дозах, які не 
перевищують 20 т/га для кукурудзи і цукрового буряку та 80 кг/га для вівса. Водночас було 
встановлено, що подальше підвищення доз внесення добрива призводило до пригнічення розвитку 
сільськогосподарських культур. Для виявлення причин такого явища було проведено серію 
лабораторних дослідів з біотестування. В якості біотестів використовували тест-рослини (редис), 
тест-організми грунтової системи: грунтових черв’яків (Eseniafoetida) та мікроорганізми (загальна 
чисельність, мікроміцети).Отримані результати підтвердили польові дослідження -  збільшення 
доз добрива призводить до пригнічення біоти грунтової системи. Для з’ясування причин такого 
явища і формування остаточних висновків планується проведення додаткових екотоксикологічних 
досліджень.  

Література: 
1. Банніков А. Г. та ін Основи екології та охорона навколишнього середовища. 3-

тє вид. М.: Колос, 2006. - 486с.  
 
УДК 635.646:577.222.7:631.234 
РІЗНОМАНІТТЯ ОЗНАК ГІБРИДІВ F1 ПОМІДОРА В УМОВАХ ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЬ 

РАЗНООБРАЗИЕ ПРИЗНАКОВ ГИБРИДОВ F1 ПОМИДОРА В УСЛОВИЯХ 
ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ 

DIVERSITY FEATURES F1 HYBRIDS UNDER TOMATO GREENHOUSES 
Гіптенко Н.М., аспірант 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Оцінка нових індетермінантних гібридів та вдосконалення технології вирощування 

помідора в плівкових теплицях є необхідним і актуальним завданням сучасного 
овочівництва. 

Метою досліджень був пошук шляхів підвищення продуктивності помідора в 
плівкових теплицях і одержання високоякісної ранньої товарної продукції. У зв’язку з цим 
були поставлені  завдання: дослідити біологічні особливості  нових гібридів F1 помідора; 
підібрати оптимальний спосіб вирощування розсади помідора; визначити вплив способів 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ 

АГРОСФЕРИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

АГРОСФЕРЫ 
ECOLOGICAL ANALYSIS OF CONTAMINATION SOIL LEVEL OF AGROSPHERE 

Аврамчук Б.А., студент магістр факультету екології і сталого розвитку 
Наумовська О.І., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокристування України 
Небезпека забруднення ґрунтового покриву визначається рівнем його можливості 

негативного впливу на контактуючі середовища (вода, повітря, фітоценоз і зооценоз), 
харчові продукти, і прямо або опосередковано на стан здоров’я людини. Результати 
обстеження ґрунтів враховують при встановленні і здійсненні прогнозу ступеня їх небезпеки 
для здоров’я і умов проживання населення в населених пунктах, розробці міроприємств з їх 
рекультивації, профілактиці інфекційних і неінфекційних захворювань, схем районного 
планування, вирішенні технічних питань із реабілітації і охороні водозбірних територій, при 
вирішенні черговості санаційних міроприємств в рамках комплексних природоохоронних 
програм і оцінці ефективності реабілітаційних і санітарно-екологічних заходів і поточного 
санітарного контролю за об’єктами прямого чи опосередкованого впливу на навколишнє 
середовище населених пунктів. 

У зв’язку із загостренням екологічної ситуації на території України дедалі більшої 
актуальності набувають дослідження з екологічного моніторингу, оцінки та прогнозу 
можливих змін стану НПС. З огляду на це, особливої уваги заслуговують грунти, що 
перебувають під впливом сільськогосподарської діяльності. Для попередження негативних 
наслідків антропогенного впливу необхідна оцінка ґрунтового середовища за показниками, 
що об’єктивно та достовірно відображають зміни, які відбуваються в ньому. Забруднені 
ґрунти є потенційним джерелом забруднення всіх суміжних компонентів довкілля, від 
приземної атмосфери до підземних вод, а також джерелом надходження до харчових 
ланцюгів тварин і людини. Це, в свою чергу, обумовлює формування запасу тих 
сільськогосподарських земель, на території яких можливо вирощувати екологічно безпечну і 
біологічно повноцінну продукції і сировину. А це вже питання екологічної безпеки не лише 
забезпечення населення якісною продукцією, а й питання екологічної безпеки держави 
загалом, що на нашу думку є одним з пріоритетних наукових досліджень. 

Польові дослідження проводилися на території с. Пшеничне, Васильківського району, 
Київської області, відокремленого підрозділу НУБіП України «Агрономічна дослідна 
станція», які передбачали оцінку грунтового покриву земель сільськогосподарського 
призначення і прилеглих до господарських і небезпечних об’єктів. В ході проведених 
досліджень, враховуючи важливість екологічних функцій ґрунтів в якості рекомендацій з 
усуненню наслідків негативних процесів ґрунтового покриву при забрудненні важкими 
металами і упередження негативних процесів необхідно наступне: ізолювати господарські 
території буферними зеленими зонами; регулярно очищувати дороги, території 
господарських зон; регулювати співвідношення хімічних елементів в ґрунті, який полягає в 
антагонізмі і синергізмі хімічних елементів, коли один елемент перешкоджає або сприяє 
накопиченню іншого в рослини, наприклад, цинк перешкоджає надходженню ртуті, а 
надлишок фосфору призводить до зниження токсичності цинку, кадмію, свинцю і міді, 
присутність кальцію може створити для одних металів антагоністичні, а для інших 
синергетичні умови, в родючому ґрунті (чорноземи типові) цинк і кадмій протистоять 
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УДК 502:504.5 (1-22) 
СУБМІСЬКІ ТЕРИТОРІЇ КИЇВЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ 

KIEV'S SUBURBS - EXISTING SITUATION AND WAYS OF DEVELOPING 
ПРИГОРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КИЕВА, НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Субота А.О., студентка 2 курсу факультету економіки та оподаткування 

Науковий керівник - Цимбалюк С.Я., кандидат економічних наук 
Національний університет ДПС України 

Субміська зона великого індустріального міста є місцем виникнення різних 
екологічних проблем, зумовлених зіткненням міського та аграрного типів господарювання зі 
збереженими природними екосистемами. Субміські території- це території, прилеглі до 
міста, на яких жителі ведуть дачне або присадибне господарство, інтенсивно 
використовують території як зони відпочинку, розміщують основне житло. Основна 
тенденція розмірів субміських територій збільшення їх відносного й абсолютного розміру зі 
збільшенням кількості жителів міста, якості та виду транспортної інфраструктури.  Субміські 
території чіткіше виділяються для великих міст Києва та обласних центрів.  Розміри 
субміських територій неоднорідні за напрямками від міста і мають тенденцію до збільшення 
в напрямку залізничних і автодорожніх транспортних магістралей. Передбачається, що в разі 
автодорожніх магістралей розміри субміської території будуть корелювати з якістю доріг.  
На розміри субміської території будуть впливати наявність річок, озер, лісів місць 
відпочинку міського населення. 

До джерел екологічної небезпеки субміських територій Києва та основних 
забруднюючих речовин належать:  

1) промислові підприємства (сірчистий газ; оксиди вуглецю, алюмінію, азоту;аміак; фтор) 
2) об’єкти комунального господарства (нітрити; фосфати; хлориди; завислі речовини; 

пестициди; агрохімікати) 
3) автомобільні магістралі міжнародного та загальнодержавного значення(оксиди 

азоту; оксид вуглецю; вуглеводні; леткі органічні сполуки) 
4) теплові електростанції  (золошлакові відходи; сірчистий та вуглекислий газ; 

сполуки азоту; оксид вуглецю; метан; поліароматичні вуглеводні; фтор) 
5) теплоелектроцентралі(незгорілі вуглеводні; сажові частки; зола; сірчистий 

ангідрид) 
6) полігон твердих побутових відходів(газоподібні та рідкі продукти гниття відходів 

(фільтрат); сполуки ртуті і свинцю; оксиди сірки та азоту; сажові аерозолі)  
7) полігон будівельних відходів (пластмаса; метал; бетон; цегла;)  
8) міжнародний аеропорт Бориспіль( оксид вуглецю; вуглеводні; окисли азоту; 

бензин; ацетон; толуол; уайт-спіріт)  
9) сміттєспалювальні заводи( сажові аерозолі; оксиди сірки та азоту) 
10) станція аерації(пісок; мул; жироподібні речовини) 
11) картонно-паперовий комбінат (органічні сполуки; сірководень).  
На сьогодні на субміській території Києва залишаються невирішеними проблеми 

знешкодження гальванічних відходів, відпрацьованих розчинників, фарб та інших відходів 
хімічного виробництва, які зберігаються на підприємствах, що збільшує їх техногенну 
небезпеку.  

До основних перспектив відтворення субміських територій відносять екологізацію 
виробництва – це розширене відтворення природних ресурсів шляхом вдосконалення 
технологій,  організації матеріального виробництва, підвищення ефективності праці в 
екологічній сфері. Екологізація виробництва передбачає наявність взаємозв’язку і 
взаємозумовленості будь-яких дій з урахуванням екологічних вимог до розвитку НТП. У 
зв’язку з цим управлінням господарством країни і його функціонуванням повинні 
здійснюватися на основі раціонального природокористування та застосування нової 
технології, прогресивної організації маловідходних і безвідходних виробництв. 
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вирощування розсади на рослини на їх ріст, розвиток і продуктивність; встановити основні 
біохімічні показники плодів помідора залежності від гібрида; підібрати кращі 
індетермінантні гібриди української селекції. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку та формування врожаю помідора 
залежно від гібрида, способу посіву насіння та якості розсади в умовах плівкових теплиць. 

Предмет дослідження - індетермінантні гібриди F1помідора української селекції. 
Методи дослідження – вегетаційні досліди, лабораторні аналізи та статистичні методи 

аналізу результатів досліджень.  
Площа облікової ділянки-5 м2. Дослід закладений – 4-разовому  повторені. Схема 

розміщення рослин - 60х30 см, кількість рослин на 1м2-5.5 шт. Спосіб розміщення ділянок – 
суцільний в один ярус, систематичне. Проведені дослідження виявили вплив різних способів  
вирощування  розсади на основні етапи росту, розвитку та плодоношення і на біохімічні 
показники плодів гібридів помідора. Встановлено, що при різному посіві насіння впливало 
на якість плодів помідора, підвищуючи їх поживну цінність. Біохімічні дослідження свідчать 
про те, що при способі вирощувані розсади в ґрунті(середнє за 2012-2013рр.) найбільший 
вміст сухої речовини - 6,23 %,цукор -2,29 %, кислотність-0,52 %, вітамін С -16,81 мг/100 г. 
виявили у плодах гібрида Веселка  F1.У контролі ці показник КДС-5 – 4,99-2,17-0,54%, 
вітамін С-16,78 мг/100 г; при способі вирощування розсади в касетах (середнє за 2012-
2013рр.) найбільший вміст сухої речовини становив у гібрида Веселка  F1-5,77 %, цукру у 
гібрида Ятрань F1-1,96 %, кислотності у гібрида Бармалей F1- 0,48 %, вітаміну С -Побратим 
F1- 14,31 мг/100 г; при пророщуванні насіння в Чашках Петрі (з наступним вирощування в 
касетах) найбільший вміст сухої речовини був у гібрида  Побратим F1- 5,42 %, цукру у 
Ятрань F1-2,56 %, кислотності у гібрида Веселка F1-0,54%, вітаміну С у гібрида Побратим F1-
14,61 мг/100 г, у контролі цей показник становив КДС-5 – 17,82 мг/100 г. Серед 
досліджуваних гібридів найвищі біохімічні  показники  відмічали у гібридів КДС-5 F1, 
Побратим F1,Ятрань F1.  

У результатах проведених досліджень можна зробити такі висновки. Вивчено 6 
перспективних індетермінантних гібридів F1 помідора для вирощування в  умовах плівкових 
теплиць. Серед них найкращими були гібриди  КДС-5(К), Бармалей F1, Побратим F1,Ятрань 
F1 за величиною врожайності та основними біохімічними показниками плодів, ці гібриди 
переважали всі інші варіанти, їх можна рекомендувати виробництву. 
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
In an effort to take from natural resources as much as possible to meet the growing needs of 

society people in the process of agricultural production more vigorously intervene in ecological 
balance, which included thousands of years. 20th century was marked by a sharp acceleration and 
amplification of the invasion: deforestation, a sharp increase in the area cultivated areas, often 
without proper environmental study, changes in environmental conditions existing of biota owing to 
surging use of chemicals (fertilizers, pesticides, etc.). As a result, developed the degradation of soil 
and vegetation, pollution of air, soil, water, desertification, reduced biodiversity on Earth. 

An indicator that reflects the level of human impact on ecosystems is an index of human 
activity (Ian). There is considerable experience in dealing with the estimation of anthropogenic 
load, but there is still no single approach to quantify pressures to assess human transformation 
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economic systems. There is considerable experience in dealing with the estimation of anthropogenic 
load, but there is still no single approach to quantify pressures to assess human transformation 
economic systems. Assessment of the extent and depth of anthropogenic transformation of natural 
systems makes it possible to identify priority measures for the protection, maintenance and 
reproduction of their environmental sustainability, implement effective management and optimize 
the use of the territory. Thus the nature of governance in the field of environmental protection is to 
perform the functions of regulation, supervision, forecasting, planning, programming, assessment, 
control, regulation anthropogenic pressures and other executive and administrative activities [1]. 

One method of assessing the ecological status of the territories is an indicator of anthropogenic 
load per unit area. The final indicator that determines the specific spatial distribution of zoning in a state of 
relative integral indicator of total anthropogenic loading per 1sq.km. As human pressure components of 
the environment is a complex process in the calculation of the integral index advisable to take into account 
the load on each of the components of the environment that feel the air, water and land resources. These 
pressures correspond to moderate area where this indicator are within 3,1-3,5 because this interval is 
proposed to use as a limit. In Ukraine anthropogenic load factor in 2011 was 3.42 points, which 
characterizes a significant degree of stress [2]. 

The index of anthropogenic impact is an indicator, indicating the ordering of 
environmentally sustainable agricultural landscapes, their stability and the degree of transformation 
under the influence of human activities. It describes: how much influence carries human activities 
on the environment, including on agricultural resources.  
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Bioindication is an evaluation of the quality of the environment on the state of its biota. 

Bioindication bases on the observation of the composition and number of indicator - species. 
Bioindication used in the environmental studies as a method for detecting of anthropogenic impact 
on the biocenosis. Method of bioindicators based on study of the impact of changed environmental 
factors on different characteristics of biological objects and systems. The biological systems or 
organisms which are the most sensitive to the studied factors play as bioindicators. Changes in the 
behavior of the test- object are estimated in comparison with control situations, adopted by 
reference. For example, when assessing the ecological status of surface waters as bioindicators 
using Daphnia observation of behavior, shellfish, some fish and etc. [1] 

The purpose of this work is to determine the impact of anthropogenic load on the stability of 
the indicator species - silver birch (Betula pendula Roth.) and assessment of its condition in urban 
plantings. For this purpose there was used such a method of analysis as: fluctuate bilateral 
asymmetry of morphological characters of leaf lamina. [2] 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Актуальність і невідкладність вирішення проблем моніторингових досліджень 

полягають в тому, що хоча й існує низка відомчих спостережень систем за станом довкілля, 
але вони не зведені в єдиний комплекс і не можуть ефективно виконувати узагальнюючу 
функцію оцінки стану і рівня використання ресурсів, з тим щоб прогнозувати зміни і 
розробляти рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації 
господарської діяльності і природокористування в окремих регіонах. Основною ціллю 
проведення моніторингу ґрунтів є отримання інформації для розробки рішень, направлених 
на збалансоване природокористування та якісне покращення ґрунтів, екологізацію діяльності 
землекористування, а також на досягнення кінцевого результату у вигляді збільшення 
родючості ґрунтів. 

Грунтово - екологічний моніторинг повинен входити в групу моніторингу земель що є 
частиною загального екологічного моніторингу і виділятися за такими компонентами 
природного середовища – ґрунтом і ґрунтовим покровом. Розділяють показники ґрунтово-
екологічного моніторингу на показники ранньої, коротко - і довгостроковій діагностики. 

Показники біологічної активності ґрунтів - чисельність і видовий склад 
мікроорганізмів і безхребетних тварин, їх біомаса, ферментативна активність ґрунтів, 
інтенсивність виділення вуглекислого газу ґрунтом, активність азотфіксації і денітрифікації, 
нітрифікаційна здатність ґрунтів. Їх використання при моніторингу промислового 
забруднення ґрунтів дозволяє виявити тенденції та швидкість змін, що відбуваються в ґрунті, 
судити про ступінь небезпеки забруднюючих речовин. Показники середньої стійкості, що 
характеризують короткострокові зміни властивостей ґрунтів і забезпечують поточний 
контроль за її станом. 

З цією метою доцільно використовувати катіонно-обмінні властивості ґрунтів, вміст 
доступних для рослин форм елементів живлення, рухомих форм сполук важких металів, 
швидкість деструкційних процесів, потужність і запаси підстилки, фракційний склад гумусу. 
Виміри повинні проводитися через 2-5 років. Показники довгострокової діагностики 
порушень ґрунтоутворення при промисловому забрудненні. Це валовий склад ґрунтів, 
включаючи вміст важких металів, склад ґрунтових мінералів, вміст і запаси гумусу, 
морфологічні і фізичні властивості ґрунтів (щільність, структурний стан, водопроникність, 
гранулометричний склад), тобто фундаментальні властивості ґрунтів. Оцінка їх необхідна як 
точка відліку, як вихідна характеристика ґрунтів на попередньому етапі моніторингу. Ці 
властивості формуються в результаті відносно тривалих односпрямованих процесів і тому 
вимагають вимірювань через 10 років і більше. 
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Значна частина суспільства піклується про своє здоров’я і зосереджує свій вибір на 
екологічно чистих продуктах харчування, вирощених без застосування хімічних 
компонентів, які можуть нашкодити їхньому здоров’ю. Останніми роками антропогенний 
вплив на довкілля зріс, що робить проблему виробництва органічної продукції актуальною.  

Підбір видів та сортів займає центральне місце у розробленні як звичайних, так і 
органічних технологій вирощування овочевих культур. Одначе, специфіка сертифікованих 
технологій для органічного овочівництва має ще багато не вирішених проблем. 

На наш погляд, для раціонального використання овочевих рослин в органічних 
технологіях повинні відповідати таким вимогам : 

 бути скоростиглими, що дасть можливість рослинам оптимально використовувати 
теплові ресурси місцевості; 

 мати швидкий ріст стебел і листків, які затінюють і пригнічують розвиток 
бур’янів; 

 бути стійкими проти шкідників та хвороб; 
 формувати високу продуктивність і якість плодів; 
 бути не вимогливими до умов та технологічних прийомів вирощування; 
 бути добрими попередниками у сівозміні. 

Серед овочевих культур практично всі види гарбуза відповідають цим вимогам. 
Видове і сортове різноманіття дозволяє використовувати його як у кулінарії, так і для 
отримання високоякісної олії. Продукти з гарбуза забезпечують дієтичне та лікувально-
профілактичне харчування. Окрім цього, вони є цінною сировиною для консервної та 
фармакологічної промисловості. 

Рід Cucurbita L. об’єднує 21 вид, з них 5 – вирощують у культурі (C. pepo L., C. 
maxima Duch., C. moschata Duch., C. mixta Pang., C. ficifolia Bouche). В Україні поширені три: 

1. Гарбуз звичайний (Cucurbita pepo). 
2. Гарбуз великоплідний, або волоський (Cucurbita maxima). 
3. Гарбуз мускатний , або мускусний (Cucurbita moschata). 
Вказані види чітко відрізняються за морфологічними ознаками стебел, листків, плодів 

та насіння, і два останніх – дають високоякісні плоди у всіх природно кліматичних умовах 
України. 

У 2013 році на дослідному полі кафедри овочівництва у ВП НУБіП України 
«Агрономічна дослідна станція» розпочата науково-дослідна робота з підбору сортів двох 
видів гарбуза – великоплідного (Cucurbita maxima – сорти Ждана, Ювілей, Славута, 
Польовичка) і мускатного (Cucurbita moschata – сорти Доля, Яніна, Гілея, Диво) з метою 
визначення їхньої придатності для вирощування за технологіями органічного овочівництва в 
Лісостепу України.  

За результатами попередніх досліджень встановлено, що найбільш скоростиглими 
були сорти C. mosсhata з найменшою тривалістю вегетаційного періоду від сходів до 
достигання перших плодів (95-111 діб), а саме: Доля – 95 діб  і Диво – 100 діб. Найбільшою 
скоростиглістю у виду C. maxima характеризувалися сорти Ждана (к) – 115 діб і Польовичка 
– 117 діб.  

Високо продуктивними виявились сорти Польовичка – 31,3 т/га і Диво – 28 т/га. 
Висока якість м’якуша виявлена у виду C. maxima - Ювілей і Славута із вмістом каротину 
12,9 і 7,0 мг/100г, сухої речовини 15,8 і 16,0%, загальних цукрів 9,4 і 9,8% та вітаміну С 14,2  
і 12,4 мг/100 г. У виду C. mosсhata найбільш цінними виявились сорти Диво і Гілея з вмістом 
каротину 10,5 і 10,6 мг/100г, вітаміном С 4,6 і 4,2 мг/ 100г, загальних цукрів 6,8 і 5,4 % та 
сухої речовини 9,4 і 8,4 %.  

Отже, у результаті попереднього вивчення двох видів гарбуза виділено сорти з 
високою продуктивністю та якістю плодів, що свідчить про можливість вирощування цієї 
баштанної культури за органічними технологіями вирощування на чорноземних ґрунтах 
Лісостепу України.  
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Researches were conducted in 2013 in the different areas of the Kiev regional center of 
NUBiP of Ukraine. For the analysis there were used 8 trees from  the school territory (sample #1),  
the dormitory #3 (sample #2),  the educational building #2 (samples #3 and  #4),  the dormitory #12 
(sample #5),  the educational building #12 (sample #6), the educational building #10 (samples #7 
and  #8). These data allows to compare the findings of fluctuate bilateral asymmetry of birch leaf 
lamina with point estimation scale of the environmental quality by stable development.  

Thus to sum up the estimations of the research there are such results due to the analysis 
scale: the most polluted area is the school territory (index fluctuate bilateral asymmetry is 5 points) 
and the   educational building #2 (index fluctuate bilateral asymmetry is 5 points). The most 
favorable situation was observed at the dormitory #3(index fluctuate bilateral asymmetry is 1 point).  
The pollution  level of these territories is directly related with air pollution by motor cars. 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Протягом 50-річного осушення і освоєння боліт відбувалися гідрологічні, ценотичні 

та фізико-хімічні зміни у ґрунтах осушуваної території. Проведення гідротехнічної 
меліорації на перезволожених площах в першу чергу викликає зміни гідрологічного режиму, 
що впливає на процеси ґрунтоутворення і основні властивості ґрунтів. Такі зміни 
називаються вторинними і відбуваються вони не тільки на дренованих ділянках, а й на 
прилеглій території (С.Т. Вознюк, 1984; Вереємеєнко С.І., 1997; Трускавецький, 2001; 
Абашев В.Д., 2001; Мошинський В.С. 2003  та ін.). 

Після меліорації в торфових ґрунтах різко зростає рівень відкритості системи і підсилення 
процесів аеробного розкладу органічної речовини. З цим закономірним процесом пов’язані 
негативні явища: зменшується запас органічної речовини – акумулятора води, підсилюється 
гідрофобність і нагромаджується у відносно надмірній кількості азот. Дослідженнями багатьох 
авторів встановлено, що в першу чергу інтенсивність мінералізації торфу залежить від глибини 
осушення, частоти і способів обробітку, використання мінеральних добрив і вирощуваних 
культур. Також відмічено, що найбільша мінералізація відбувається в ґрунтах з нейтральною і 
слабколужною реакцією. Нагромадження торфових пластів тепер змінюється їх розкладом і 
поступовим спрацюванням, що призводить до зсідання торфу.  

Відведення надлишкової кількості вологи та зниження рівня підгрунтових вод 
сприятливо вплинуло на багато факторів, зокрема на біологічну активність осушуваних 
ґрунтів. Осушення боліт і заболочених земель приводить до інтенсифікації життєдіяльності 
мікроорганізмів та посилення їх біохімічної дії, яка виражається у збільшенні вмісту 
ферментів у ґрунті, амінокислот та доступних форм азоту.  

Окрім позитивної дії, при недбалому використанні осушених земель можуть 
проявлятися і негативні наслідки. В дослідженнях О.І. Бондаря (2001) вказано, що 
переосушення ґрунтів, внесення підвищених доз мінеральних добрив (особливо азотних) та 
хімічних меліорантів, а також тривале вирощування зернових культур спричиняє розвиток в 
ґрунті мікроскопічних гнилісних мікроміцетів, які є індикаторами погіршення 
агроекологічного стану ґрунтів та зниження активності ферментів – синтезаторів гумусу.  
                                                            
3 Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Ладика М.М. 
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Також осушувальні меліорації безпосередньо впливають на якість річкових і підґрунтових 
вод. Через дренажні води значних втрат з ґрунту зазнають нітрати, калій та кальцій.  

Згідно Трускавецького Р.С. (2001, 2012), "валовий" підхід щодо меліорації земель, 
суцільна гомогенізація гідроморфного ландшафту і знищення його біогеоценотичного 
різноманіття призвели до таких негативних екологічних явищ як: затоплення земель у 
весняний період та значне обміління річок влітку; погіршення геохімічного режиму 
території; у ґрунтах Прикарпаття, Закарпаття, Західного Лісостепу відбулась алюмінізація 
кореневмісного шару ґрунту через посилення елювіальних процесів та вторинного їх 
підкислення; на окремих масивах спостерігаються процеси вторинного озалізнення ґрунтів і 
дренажних трубок, що зумовлює їх вихід із ладу; утворення низькобонітетних ґрунтів 
внаслідок інтенсивного спрацювання торфових покладів і торфових пожеж; переосушення 
торфових боліт; утворення кар'єрів в результаті безсистемного видобутку торфу; в заплавних 
біогеоценозах – абразія берегів, замулення русла та водна ерозія ґрунтів; погіршилення 
біорозмаїття гідроморфних ландшафтів. 

Проте, зміни тривають і надалі. Тому необхідно продовжувати їх дослідження з 
метою вчасного розроблення коригуючих заходів для ефективного екологічного 
менеджменту цих територій. 

 
УДК 632.76:502.05 

МІКРОЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ ФЕНОТИПУ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА В 
ПОПУЛЯЦІЯХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

МИКРОЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОТИПА КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В 
ПОПУЛЯЦИЯХ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

MICROEVOLUTION CHANGES OF PHENOTYPE OF COLORADO POTATO BEETLE 
IN POPULATIONS WITH VARYING DEGREES OF RADIATION EXPOSURE 

Крайнюк О.Ю., магістр  факультету екології і сталого розвитку 
Науковий керівник ‐ Гайченко В.А., доктор біологічних наук, професор 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 
Однією з актуальних проблем сучасності є вплив техногенної діяльності на об'єкти 

довкілля. Даний факт є вирішальним для збільшення екологічних досліджень з метою 
визначення міри впливу техногенного навантаження на біотичний компонент екосистем. 
Роботи по вивченню фенетичного поліморфізму колорадського жука були розпочаті ще на 
початку ХХ ст. 

В якості дискретно змінних ознак - фенів - у колорадського жука виділяють: 
варіабельність малюнка частин тіла імаго і личинок, жилкування крил, забарвлення яєць. З 
усього цього розмаїття найчастіше використовуються фени малюнка частин тіла імаго, 
зокрема фени тімені, потилиці, передньоспинки і надкрил. Для ряду ознак показана еколого-
генетична детермінація в успадковуванні.  

При вивченні структури природних популяцій колорадського жука ми керувалися 
методом, що дозволяє визначити зміни фенотипу популяцій виду за співвідношенням 
основних морф надкрил імаго. Вибірки імаго проводились в НДГ «Великоснітинське ім. 
Музиченка» та на околицях с. Кислівка, Таращанського р-ну, Київської обл.. Місця 
проводження вибірок обирались за різницею показників радіоактивного забруднення 
території. На території НДГ «Великоснітинське ім. Музиченка» показник забруднення 137Cs 
становив 4-10 кБк/м2, на околицях с. Кислівка – від 185 до 555 кБк/м2. Об'єм вибірок 
ентомологічного матеріалу з посадок картоплі становив при кожному зборі - 85 жуків.  

На обох ділянках визначені по 8 морфотипів малюнка надкрил жуків з яких 3 є 
класичними, а 5 – новими. Відмінності стосуються кількості перетинок між смугами, їх 
площі та взаємного  розташування на правому і лівому надкрилах.  

На обох ділянках виявлена  асиметрія малюнку надкрил жуків. Виборка з ділянки 
"Кислівка" характеризується вдвічі вищим числом асиметричних елітр ніж ділянка 
"Снітинка", що, скоріш за все, пов'язане з підвищеною щільністю забруднення ґрунту. 
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УДК 631.41/.42:631.120(477.51) 
АНАЛІЗ ВМІСТУ РУХОМИХ СПОЛУК ФОСФОРУ В ОРНОМУ ШАРІ ҐРУНТУ НА 

ТЕРИТОРІЇ СФГ «РОСОШ» 
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В ПАХОТНОМ 

СЛОЕ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ КФХ «РОССОШЬ» 
ANALYSIS OF THE CONTENT MOBILE COMPOUNDS OF PHOSPHORUS IN THE 

ARABLE LAYER OF SOIL IN PFE "ROSSOSH" 
Строкаль В.П. кандидат педагогічних наук 

Токайчук Ю.О., магістр 1-го року навчання факультету екології і сталого розвитку 
Риндич Г.А., магістр 1-го року навчання факультету екології і сталого розвитку 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Вагомим чинником, який впливає на родючість чорноземних ґрунтів, є забезпеченість його 

рухомим фосфором, рівень якого залежить від окультуреності ґрунту, системи удобрення і ланок 
сівозмін. Якщо  на перелогах рівень рухомого фосфору може становити за Чириковим 25-50 мг/ кг 
ґрунту, то на полях сівозмін – 150-250 мг/ кг, а на овочевих ділянках сівозмін – 350-400 мг/ кг 
ґрунту, що обумовлено застосуванням високих норм органічних добрив.  

Мета роботи полягала у дослідженні вмісту рухомих сполук фосфору в орному шарі 
ґрунту на території господарства «Росош», що знаходиться в Чернігівській області, 
Прилуцькому районі. Завдання передбачали визначити вміст рухомих сполук фосфору в 
ґрунтах господарства методом Чирикова. Господарства «Росош» спеціалізується на 
вирощуванні зернових та технічних культур, зокрема на досліджуваних ділянках (№ 1-6 
загальною площею 231 га) з 2011 року вирощують сою, льон, соняшник, кукурудзу, 
пшеницю та жито. В останні роки в господарстві постійно вносили борне рідке добриво на 
основі органічних поліборатів «авангард бору», а для боротьби з бур’янами – застосовували 
гербіцид «раундам». 

Виходячи з одержаних результатів, вміст рухомих сполук фосфору в ґрунтах 
господарства знаходиться в межах 134,5-250,5 мг/кг ґрунту (висока забезпеченість ґрунту) та 
294,0-316,5 мг/кг ґрунту (дуже висока забезпеченість ґрунту). Надлишок фосфору в 
господарстві може призвести до зниження білковості зерна і вмісту цукру в коренеплодах 
цукрових буряків, зниження надходження цинку в рослини, що погіршує якість зерна 
пшениці озимої і кукурудзи. 

Для нормалізації вмісту поживних речовин в ґрунтах, а також рухомих сполук 
фосфору доцільно в господарстві «Росош» (Чернігівська обл.) застосовувати ґрунтозахисні 
сівозміни (наприклад – 1, 2 – багаторічні трави; 3 – озима пшениця; 4 – горох; 5 – озима 
пшениця; 6 – ячмінь з підсівом багаторічних трав). Оскільки поблизу господарства 
знаходиться цукровий завод і дане господарство займається вирощуванням цукрових буряків 
доцільно запровадити наступну польову сівозміну: 1 – чорний пар; 2 – озима пшениця; 3 – 
цукрові буряки; 4 – однорічні культури на зелений корм і ранній силос, горох; 5 – озима 
пшениця; 6 – кукурудза молочно-воскової стиглості; 7 – ярі з підсівом багаторічних трав; 8 – 
багаторічні трави на один укіс; 9 – озима пшениця; 10 – цукрові буряки. Керуючись цими 
міркуваннями, кількість сівозмін і розміри полів установлюють при розробленні проектів 
землевпорядкування конкретно в господарстві. Також, в господарстві треба чітко 
переглянути систему удобрення мінеральним добрива, краще застосовувати комплексні 
добрива з мікродобривами. 
 
УДК635.62:631.147 

ПІДБІР СОРТІВ І ВИДІВ ГАРБУЗА ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ОВОЧІВНИЦТВА 
ПОДБОР СОРТОВ И ВИДОВ ТЫКВЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ОВОЩЕВОДСТВА 
SELECTION VARIETIES AND TYPES OF PUMPKIN FOR ORGANIC VЕGETABLE 

GROWING 
Кокойко В.В., аспірант 
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УДК 633.16:632.95 
ЗМЕНШЕННЯ ПЕСТИЦИДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПРОТРУЮВАННІ 

НАСІННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 
УМЕНЬШЕНИЕ ПЕСТИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРОТРАВЛИВАНИИ СЕМЯН 

ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО 
DECREASE PESTICIDE LOAD WHEN TREATMENT 

SEED OF SPRING BARLEY 
Ретьман М.С., аспірант  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Ячмінь належить до найбільш поширених сільськогосподарських культур у світовому 

землеробстві. У світовій структурі посівних площ ячмінь займає четверте місце після пшениці, 
рису та кукурудзи, а в Україні за цим показником він поступається лише озимій пшениці [1].  

Дуже важливо закласти міцний, здоровий фундамент врожаю, дати можливість 
потужного старту зерновій культурі. Однією з найважливіших складових є насіння високих 
посівних кондицій. Пороте цього замало. Аби застрахувати себе від небажаних результатів 
насіння обов’язково необхідно протруїти. 

Метою роботи є дослідження впливу застосування протруювача насіння ячменю 
ярого Селест-топ у поєднанні з кондиціонером води «ІКС ЧЕЙНДЖ», як спосіб зменшення 
пестицидного навантаження на навколишнє середовище. 

За результатами проведених досліджень у Лісостеповій зоні України, зокрема, 
Хмельницькій області Дережнянському районі, на дослідних полях СТОВ «ім. Шевченка» 
щорічно великі втрати врожаю ячменю ярого викликані пошкодженням посівів ячмінною 
шведською мухою Oscinella pusilla Mg., хлібною жужелицею (жук турун) — Zabrus 
tenebrioides G., п’явицею червоногрудою (звичайною) — Oulema melanopus L., ячмінною 
злаковою попелицею Brachycolus noxius Mordv., хлібними блішками: смугастою — 
Phyllotreta vittula R. та великою стебловою — Chaetonema aridula Gill.. пшеничним трипсом 
— Haplothrips tritici Kurd. 

Враховуючи специфіку кліматичних умов та особливості нових сортів ячменю ярого, 
що по-різному реагують на окремі елементи технології, при їх вирощуванні, необхідно 
встановити оптимальні рівні технологічних заходів, які забезпечують отримання 
гарантованого врожаю та при цьому мінімізують шкідливий вплив на агроекосистему.  

Особливе місце в інтегрованій системі захисту ячменю займає такий прийом як 
передпосівна обробка (протруювання) насіння ячменю ярого інсектицидами системної дії. 
Це одночасно дає можливість забезпечити високоефективний хімічний захист рослин на 
першому критичному етапі їхнього життя і підвищити економічну ефективність захисту 
рослин. Важливим є і той момент, що застосування інсектицидів у якості протруювача 
насіння сприяє поліпшенню екологічної ситуації в агроценозах і в системі «шкідник – 
ентомофаг». Такий спосіб застосування інсектицидів значно знижує витрату діючої 
речовини, витрати на паливно-мастильні матеріали і зарплату працівникам, крім того не 
залежить від погодних умов. 

Дослідження проводились за такими варіантами: 1. контроль, 2. Селест-топ 2,0 л/т, 
3. Селест-топ 1,6 л/т + ікс-чейндж 150 мл у чотирьохкратній повторності. 

Аналізуючи отримані дані можна сказати, що зменшення норми витрати препарат 
Cелест-топ до 1,6 л/ т у застосуванні разом з ікс-чейндж 150 мл на 100 літрів води, 
забезпечує захист посівів ячменю ярого від пошкодження шкідниками майже на рівні норми 
витрати Селест-топ 2,0 л/т.  

Таким чином додавання ікс-чейнджу (кондиціонеру води) до протруювача дає 
можливість зменшити пестицидне навантаження на довкілля при цьому не знижуючи 
ефективність дії препарату на шкідливі об’єкти.  

Література: 
1. Лихочвор В.В., Бомба М.І., Дубковецький С.В. і ін. Довідник з вирощування 

зернових та зернобобових культур.— Львів: Українські технології, 1999. – 408с. 
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Статистичний аналіз матеріалу встановив, що коефіцієнт асиметрії ознаки з ділянки 
"Кислівка" майже співпадає з аналогічними даними, отриманими в зоні відчуження ЧАЕС – 
0,266697 і 0,2368 відповідно. 

Отримані дані підтверджують загальну тенденцію до збільшення мінливості в 
популяціях тварин, що мешкають в умовах радіоактивного забруднення в бік ускладнення 
малюнку, що, можливо, пов'язане зі збільшенням кількості меланіну – загальновідомого 
акцептора електронів, тобто має певне адаптивне значення до підвищеного радіаційного 
пресу. Увагу викликає той факт, що морфи вибірки з с. Кислівка мали більш виражений 
малюнок надкрил, та більшу кількість меланінових перетинок між повздовжніми рисками 
жилкування. Виходячи з цього можна судити, що на території з підвищеним радіоактивним 
фоном організм імаго синтезував більшу кількість меланіну, ніж на території з нижчою 
радіоактивністю. Виявлені еколого-фізіологічні особливості імаго колорадського жука, що 
відносяться до різних морфотипів, свідчать про поліморфізм життєвих стратегій, що 
дозволяє підтримувати високий адаптивний потенціал в локальних популяціях виду. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОСФЕРИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АГРОСФЕРЫ 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE AGROSPHERE 
Квятковська О., студентка 1 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Науковий керівник - Пузир Т.М.  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

З початку свого виникнення людство вирішувало проблему забезпечення 
продовольством. Внаслідок цілеспрямованих дій людей протягом багатьох поколінь 
утворилася нова складова біосфери – агросфера. Відомо, що ніяке суспільство не зможе 
функціонувати нормально, якщо не матиме високорозвиненого аграрного сектора і 
достатньої кількості продовольства для забезпечення населення. Аграрна галузь завжди 
посідала і посідатиме провідне місце в розв'язанні соціоекономіко-екологічних проблем. 

Нині назріла гостра необхідність у визначенні стратегії розвитку як аграрного 
виробництва, так і агросфери в цілому. Слід усвідомити, що вже минули часи, коли можна 
було мати тільки одну головну мету – використання ресурсів агросфери для збільшення 
виробництва продовольства і одержання промислової сировини. Адже сааме такий підхід 
призвів до постійного зростання кількості енергії, необхідної для виробництва кожної 
одиниці продукції, а також до виснаження природного потенціалу і забруднення довкілля. 
Нині цілком очевидно, що цей шлях веде у глухий кут і необхідні нова філософія та стратегія 
формування агросфери. 

Важливим важелем розвитку аграрного виробництва як основи збалансованого 
розвитку агросфери є екологічна складова, важливим компонентом якої є рівень екологічної 
освіти. Щоб досягти високого і стабільного рівня випуску конкурентоспроможної продукції, 
забезпечити збереження природних ресурсів, необхідно мати можливість приймати як 
довгострокові, так і оперативні рішення на підставі інформації про ті процеси, що 
відбуваються на регіональних і світових екологічних ринках продукції. Крім того, 
здійснювати постійну екологічну корекцію технологій на основі даних про екологічний 
моніторинг, аудит, менеджмент, паспортизацію територій. Однією з головних перепон у 
реалізації цієї мети є низький рівень екологічної освіти та культури нашого сільського 
населення. 

Успіх у розв'язанні цих проблем залежить від усвідомлення як науковцями, так і 
владними структурами того, що сучасна агросфера – це не тільки одна з галузей економіки, 
скільки частина біосфери з притаманними їй закономірностями колообігу енергії і речовин, 
специфічною біотою, де дії людини справляють значно більший вплив, ніж у глобальній 
біосфері Землі. Відомий історик і соціолог Арнольд Тойнбі писав: «Суспільство, орієнтоване 
на вірність традиціям, своєм уминулому, приречене на зникнення. Суспільство, орієнтоване 
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на свою сучасність, приречене на застій. І тількисуспільство, орієнтоване на майбутнє, 
здатне розвиватися».  

Проте для того, щоб досягти цієї мети, необхідно мати надійну еколого-збалансовану 
модель розвитку агросфери України ХХІ століття. Побудована вона має бути на основі 
уставлених принципів економічної науки, а також з урахуванням механізмів, що діють в 
агросфері. Крім того, вона має спиратися на досягнення сучасної біології, інформатики, 
техніки, які розвиваються прискореними темпами. 

Література: 
1. Агропромисловий комплекс України: Стан та перспективи розвитку (1999-2000). – 

Київ, ІАЕ УААН, 1999. – С. 336. 
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СОСТОЯНИЯ ФАУНИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Одне з важливих завдань екології - оцінка різноякісності, різноманітності біологічних 
угрупувань. Будь-яке угруповання - не просто сума видів, які його утворюють, а й сукупність 
взаємодій між ними. Одним з важливих властивостей яка відображує його складність і 
структурованість, прийнято вважати різноманітність. Видове різноманіття складається з двох 
компонентів: видового багатства, або щільності видів, яке характеризується загальним 
числом наявних видів; вирівняності, заснованої на відносному достатку або іншому 
показнику значимості виду і положенні його в структурі домінування. 

Різноманітність прийнято оцінювати або шляхом підрахунку видів, вимірювання їх 
відносного кількості, або методом, що об'єднує ці два компоненти. Однак оцінка 
різноманітності тільки простим підрахунком видів є малоінформативною, так як жодне 
угрупування не складається з видів однакової чисельності. Із загального числа видів будь-
якого трофічного рівня або угруповання в цілому зазвичай лише деякі бувають 
домінуючими, тобто мають значну чисельність (більшу біомасу, продуктивність або інші 
показники), переважна ж частина відноситься до рідкісних видів (тобто має низькі показники 
«значущості»).  

Для оцінки стану фауністичних комплексів використовують різні методи для 
розрахунків видового різноманіття. Індекс видового різноманіття - співвідношення між 
числом видів і яким-небудь показником значущості: чисельністю, біомасою, продуктивністю 
і т.п. Найбільш часто використовують індекс видового різноманіття Глісона (відношення 
загального числа видів до логарифму числа особин), Сімпсона (відношення загального числа 
видів до числа особин виду), Шеннона-Уівера (визначається за формулою H=- Spi ln pi, де 
i=1,2...S; S - кількість видів; pi - відносна велика кількість i-го виду). Міра Серенсена - 
бінарна міра подібності запропонована датським вченим Торвальдом Серенсеном.є показник, 
що застосовується в біології для кількісного визначення ступеня подібності біологічних 
об'єктів. Також відомий під назвами: міра асоціації, міра подібності. Індекси Менхініка і 
Маргалефа відрізняються від тим, що для їх розрахунку застосовується абсолютна величина 
– чисельність, а не відносна – частка i-го виду в угрупованні. Індекс вирівняності Пієлу 
широко використовується екологами і застосовується для будь-яких угруповань, так як 
змінюється в межах від 0 до 1. 
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Екoлoгічна ситуація, щo нині виникла потребує нових oбґрунтoваних шляхів та 
заходів для її покращення. Саме паспортизація – процедура, яка визначає діяльність об’єктів 
господарювання за типами природокористування (земле-, водо-, надрокористування та 
користування рослинним і тваринним світом) та контролює вплив шкідливих об’єктів на 
стан довкілля. Здійснений аналіз основних аспектів процедури проведення паспортизації 
дозволив нам виокремити основні види паспортів за типами природокористування (земле-, 
водо-, надрокористування та користування рослинним і тваринним світом), які наведені на 
рисунку. 

 
Рисунок  Структурна схема основних видів паспортів за типами природокористування 

 
Розробка і використання екологічної паспортизації спрямована на досягнення 

наступних цілей: створення державної системи обліку та моніторингового контролю за 
станом суб’єктів господарювання; застосування в системі державного екологічного 
управління для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, єдиного 
інформаційного документу для відображення видів шкідливого впливу суб’єктів на природні 
ресурси та оцінки їх комплексного впливу на довкілля; забезпечення інформаційної основи 
для ліцензування природокористування. Отже, проведення екологічної паспортизації 
допоможе фахівцям та підприємцям агропромислового комплексу своєчасно прогнозувати та 
передбачати причини екологічних загроз, а також запобігати наслідкам. 
 
 
 
 

Види паспортизації 

Типи природокористування Види паспортів 

 
Землекористування 

Еколого-агрохімічний паспорт поля та 
земельної ділянки, паспорт с.г. об’єкту, 

паспорт кормових угідь 

Надрокористування Паспорт природного об’єкта 

Водокористування Паспорт водних джерел, паспорт річок 

Користування рослинним і 
тваринним світом 

Паспорт рекреаційних комплексів, 
паспорт природного об’єкту 

(созологічний паспорт) 

 
Паспортизація відходів (паспорт технічного відходу, по зберіганню і переробці 

відходів), промислових об’єктів, ПНО, регіонів та міських зон 
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Розвиток біотехнології як науки в Україні йде «в ногу з часом». Україна належить до 
країн, для яких розвиток біотехнології є вкрай актуальним. З огляду на це розроблення саме 
тієї проблематики, якою займається ця науково-технічна галузь, набуває для України дедалі 
більшої ваги. По-перше, це одержання дешевих, безпечних та корисних продуктів 
харчування. Вітчизняні сільськогосподарські продукти за своєю якістю і собівартістю не 
витримують конкуренції з аналогічними продуктами найбільш розвинених країн. Це 
зумовлено, поряд з іншими чинниками, недостатнім використанням досягнень біотехнології, 
зокрема слабким внесенням у ринок сільськогосподарської продукції трансгенних 
організмів, недосить інтенсивним впровадженням методів та підходів біологічної боротьби зі 
шкідниками сільськогосподарських культур, знешкодження шкідливих продуктів 
сільськогосподарського виробництва тощо. По-друге, на особливу увагу заслуговує питання 
внеску біотехнології у вирішення проблем охорони здоров’я населення України. На сьогодні 
завдяки беззаперечним досягненням біотехнології людство отримує відносно дешеві 
біологічні препарати, до яких насамперед належать гормони (інсулін, гормон росту тощо), 
інтерферони, моноклональні антитіла, ферменти та деякі інші фізіологічно активні речовини, 
що займають значну частку та посідають важливе місце на ринку фармацевтичних 
препаратів. По-третє, вкрай важливою й дотепер невирішеною проблемою залишається для 
України знешкодження токсичних відходів промисловості, сільського господарства, охорони 
здоров’я. Це, власне, і шкідливі викиди вітчизняних підприємств, величезна кількість яких є 
наслідком недостатнього розвитку ефективних очисних споруд, і відходи фармацевтичної 
галузі, і продукти сільськогосподарської діяльності, зокрема пестициди, залишки яких 
нерідко присутні у продуктах харчування, ґрунті та воді, і багато інших небезпечних для 
здоров’я речовин. По четверте – одержання за допомогою біологічних методів і підходів 
дешевих альтернативних джерел енергії. Ця проблема стосується виробництва етилового 
спирту, – біогазу (метанове бродіння, біометаногенез), вуглеводнів із використанням штамів 
бактерій, зокрема Botryococcus braunii, фотовиробництва водню та перетворення енергії 
сонячного світла. Це далеко не повний перелік нагальних проблем і завдань, розв’язанню 
яких могла б сприяти біотехнологія. Звідси й випливає, що підготовка кадрів для 
біотехнології повинна стати одним з актуальних національних пріоритетів. Означене 
завдання щодо підготовки таких фахівців повинна реалізувати, насамперед, вища освіта з 
напряму підготовки «Екобіотехнологія». 

Спеціальних знань, умінь й навичок майбутні фахівці-екобіотехнологи набувають в 
процесі навчально-виховної та дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах 
освіти, тобто на терені провідних вузів України, які займаються підготовкою даних фахівців. 
Важливою складовою підготовки є безпосередньо – забезпечення високоякісної практичної 
підготовки, під час якої майбутні фахівці мають змогу отримати інноваційні уміння й 
навички з виробництва та синтезу біологічно активних речовин і лікарських препаратів; 
виведення сільськогосподарських культур, стійких до кліматичних умов, шкідників і хвороб; 
культивування мікроорганізмів та молекулярно-біологічного клонування. 
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Отже, можна сказати, що оцінювання біологічного різноманіття має важливе 
прикладне значення, оскільки: дозволяє контролювати збереження генетичного потенціалу; 
дає уявлення про стан екосистем на певній території; служить основою для розробки системи 
менеджменту окремих видів. 
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Одна з найбільших загроз процесу масовізації полягає у знеособленні 
відповідальності та перенесення останньої з кожної окремої людини на абстрактне анонімне 
"Інші": "Вони із крайньою легкістю можуть за все відповідати, оскільки ніхто не той, хто 
повинен за щось постояти" [3, 127]. Сучасна людина не замислюючись розчиняє своє буття 
серед буденності, матеріальних речей та швидкоплинних задоволень, які, зрештою, 
поневолюють її, змінюють світоглядні орієнтири і трансформують свідомість. Для членів 
сучасного масового суспільства на перший план виходять проблеми та потреби тут і зараз, у 
той час як майбутнє видається надто невизначеним та віддаленим: важливим є "сьогодні", 
"завтра" ж завжди у майбутньому.  

Концепція сталого розвитку передбачає турботу про прийдешні покоління, таке 
використання ресурсів та потенціалу планети, яке забезпечить виживання людства у 
майбутньому. Однак, через обмеженість доступу до інформації, стереотипи, нав’язані 
світоглядні позиції, відсутність критичного мислення й інші причини, людина не помічає, що 
світ навколо неї руйнується. Не зважаючи на складні умови життя, член масового 
суспільства оптимістично налаштований – він переконаний, що "Кінець" – це абстрактне 
поняття, яке не стосується конкретно його. Людині властиво відмовлятись приймати 
конечність свого буття, але саме через подібну засліпленість ми цей кінець лише 
пришвидшуємо.  

"Автентично людська позиція полягає в тім, щоб визнавати за природою її власну 
гідність, яка протистоїть сваволі нашої могутності. Породжені нею, ми маємо обов’язок 
щодо усієї сукупності споріднених з нами створінь природи, і обов’язок щодо нашого 
власного буття є тільки найвищою вершиною серед усіх інших обов'язків" [1, 206–207]. 
Людині необхідно усвідомити, що перенесення відповідальності та постійне зміщення 
вимогливості з себе на абстрактне "Інші", призводять до подальшого вкорінення 
споживацької свідомості, політики руйнування та нищення життєвого світу людини. 

Зрозуміло, що "рятувати світ" в одноосібному масштабі є справою непосильною. 
Зусилля, спрямовані на збереження довкілля, повинні докладатися як на рівні 
індивідуального життя, так і на рівні держави. Досвід показує, що, принаймні у вітчизняному 
суспільстві, ефект самітів, конференцій, з’їздів, які закликають свідомо й відповідально 
ставитись до екосистеми, є надто мізерним. Відповідно, важливим є практичне втілення 
розроблених програм та стратегій: молодому поколінню необхідно прививати любов до 
природи, а не підтримувати погляд на останню як на служницю людини. Важливо змалечку 
привчати дитину відповідально ставитись до навколишнього середовища: відмовлятись чи 
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хоча б зводити до мінімуму використання одноразової продукції, економити енергоресурси, 
сортувати сміття та знижувати кількість відходів, активно долучатись до засадження 
територій тощо. Подібне виховання повинно впроваджуватись не лише в сім'ї, але й у 
навчальних закладах, що дозволить охопити більшу кількість населення та поглибити знання 
людей про екозагрози.  
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Із початком розвитку екологічної кризи в світі одним з головних шляхів вирішення 

надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем є підготовка фахівців з 
високим рівнем екологічних знань, екологічною свідомістю і культурою для управління 
стану навколишнім природнім середовищем. 

Процес управління екологічною діяльністю повинен розумітися як засіб досягнення 
сталості розвитку з пріоритетами збалансованого застосування технологічних і біотичних 
механізмів регулювання процесу гармонізації життя, регіональним моделюванням шляхів і 
способів практичного досягнення гармонії та переходу до екологічно збалансованого розвитку 

Багато питань, що виникають у процесі управління станом  навколишнього 
природного середовища пов’язані з діяльністю  екологів-експертів. Вони проводять 
експертну оцінку різноманітних об’єктів,що ґрунтується на міжгалузевому екологічному 
дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів, реалізація і 
дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного 
середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи 
здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки [2].  

Особливості експертної сфери працевлаштування майбутніх екологів в сучасних умовах 
вимагають від вищої школи переорієнтацію на цільову підготовку фахівців-екологів до експертної 
діяльності з набуттям ними знань, вмінь і навичок з інформаційно-аналітичної, наукової, 
організаційної, правової підтримки реалізації визначеної державної екологічної політики у сферах: 
охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами, пестицидами і 
агрохімікатами, охорони атмосферного повітря, лісів, тваринного і рослинного світу, природних 
ресурсів територіальних вод, сприяння збереженню і використанню екологічної мережі та 
природно-заповідного фонду, а також у сферах геологічного вивчення та раціонального 
використання надр, розвитку водного господарства і меліорації земель.  

Основними завданнями, які повинні вирішувати екологи-експерти є:розробка 
передпроектної, проектної документації, науково-дослідних матеріалів, експертних оцінок; 
підготовка пропозицій, що сприятимуть раціональному використанню, відтворенню і 
охороні природних ресурсів; розробка документації для проведення експертизи з питань 
поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами й 
агрохімікатами, щодо дотримання вимог біо- і генетичної безпеки при створенні, 
дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій 
системі; розробка методик, технологій та проведення природоохоронних заходів; розробка 
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переущільнення, тощо. Тому поряд із інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва 
на перший план виходить проблема збереження природних комплексів, як екологічного 
каркасу агроландшафту. Основу агроландшафтів становлять сільськогосподарські угіддя, 
лісові насадження, лісосмуги. Сільськогосподарські угіддя включають в себе ріллю, 
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, лісосмуги. Це території, на яких відбувається 
активна сільськогосподарська діяльність, що пов’язана із вирощуванням 
сільськогосподарських культур, відчуженням біомаси рослин та функціонуванням тварин.  

Завдяки нераціональному використанню ґрунтів та веденню сільського господарства 
відбуваються порушення законів біосфери, що призводить до деградації ґрунтів та посилення 
ерозійних процесів. Завдяки цьому агроландшафти необхідно захищати і охороняти від 
деградаційних процесів та науково обґрунтовувати оптимальні співвідношення представлених 
угідь в них. Тому нині необхідно приділити велику увагу щодо впровадження заходів з метою 
оптимізації агроландшафтів, оскільки ці питання стосуються екологічного стану ґрунтового 
покриву та збереження агробіорізноманіття в цілому. 

Об’єктами досліджень були агроландшафти відокремленого підрозділу НУБіП 
України навчально-дослідного господарства «Великоснітинське» ім. О.В. Музиченка та НДГ 
«Ворзель». Характеризуючи ґрунтовий покрив першого господарства відмічаємо, що 75% 
належить чорноземним відмінам, а у господарстві «Ворзель» – основну частку займають 
дерново-опідзолені ґрунти з низьким вмістом гумусу до 1%.  

Аналізуючи дані структури земельних угідь НДГ «Великоснітинське» ім. О.В. Музиченка 
ми бачимо, що станом на 01.01.2012 р. загальна площа господарства становила 1901 га, із яких 
1799 га належить сільськогосподарським угіддям (94,6%). Із цього слідує, що найбільшу частку 
серед агроландшафтів займають екологічно нестабільні угіддя – орні землі (рілля). Натомість 
екологічно стабільні території – сіножаті займають 159 га, а пасовища –  лише 2 га. Загальна 
площа лісових масивів налічує 44 га, а місцевих водойм – 21 га. Що стосується НДГ «Ворзель», то 
загальна площа сільськогосподарських угідь становить 785 га, де  523 га займають орні землі, а 
екологічно-стійкі угіддя (сіножаті і пасовища) – відповідно 151 і 111 га.  

Отже, характеризуючи отримані результати, ми приходимо до висновку, що 
екологічний стан більшості агроландшафтів НДГ «Великоснітинське» є незадовільний, 
оскільки розорано майже 91,1% від загальної площі сільськогосподарських угідь регіону. 
Подібна тенденція в майбутньому призведе до ще більших негативних екологічних наслідків 
– різного роду деградацій родючих чорноземних ґрунтів. Натомість екологічна стійкість с.-г. 
земель НДГ «Ворзель» значно краща, оскільки стійкі угіддя займають 50% розораної площі. 
Тому з метою підвищення екологічної стійкості земельних угідь вже зараз необхідно 
замислюватися над тим, щоб частину розорюваних масивів, особливо схилових земель, 
відвести під залуження багаторічними травами, які будуть сприяти відновленню поживного 
режиму ґрунтів, завдяки асиміляції вільного азоту бульбочковими бактеріями. Вважаємо за 
доцільне, що частину земель необхідно перевести під перелоги для природної саморегуляції 
усіх життєво необхідних процесів екосистемами. Одним із варіантів, хоча і найбільш 
економічновитратним, є заліснення територій. Впровадження перерахованих заходів 
допоможе частково стабілізувати екологічний стан в регіоні та сприятиме зростанню 
екологічної свідомості громадян на місцевому рівні 
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УДК 632.4: 633.11 
ТЕМНО-БУРА ПЛЯМИСТІСТЬ ЛИСТЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

ТЕМНО-БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ 
DARK BROWN LEAF SPOT OF WINTER WHEAT 

Галасун Т.О., студентка 3 курсу факультету захисту рослин 
Науковий керівник - Ретьман М.С., кандидат сільськогосподарських наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Видовий склад збудників плямистостей листя досить різноманітний і динамічний у 
різні роки. Крім того, прояв хвороб значною мірою залежить від ряду факторів. 

Тому моніторинг поширення і розвитку хвороб листя, визначення їх етіології, а також 
особливостей прояву, є необхідним для вчасного виявлення моменту посилення агресивності 
будь-якої з них. 

Одним з найпоширеніших збудників хвороб на зернових культурах є Bipolaris 
sorokiniana(Sacc.), Cochloibolus sativus (телеоморфа). Збудник може викликати плямистості, 
кореневі гнилі, «чорний зародок» зерна. 

Прояв симптомів захворювання на пшениці озимій звичайно відбувається на четверту 
добу після зараження. При цьому, як правило, спостерігається масова поява дрібних 
коричневих плям, характерних для темно-бурої плямистості. 

Навколо деяких плям з’являється хлоротична облямівка. У зв’язку з різним латентним 
періодом відбувається перезараження зернових культур, що свідчить про необхідність 
просторової ізоляції посівів. Уражуються, в основному, листки, рідше – стебла. Хвороба 
проявляється у вигляді видовжених темно –сірих або бурих плям, обмежених темно - 
пурпуровою облямівкою.  

На поверхні плями у вологу погоду формується оливково-бурий наліт конідіального 
спороношення гриба. При сильному ураженні плями зливаються, листя передчасно засихає.  

Грибниця патогена темно забарвлена, міжклітинна, конідієносці колінчасті, 
завдовжки до 130 мкм. На їх верхівках утворюються темно-оливкові, яйцеподібні, іноді 
зігнуті, з 12-13 поперечними перегородками конідії, розміром 60-134×17-30мкм. 

У період вегетації хвороба поширюється за допомогою конідій. Основне джерело 
інфекції – уражені рештки і заражене насіння, в яких збудник зберігається грибницею та 
конідіями, а також грибниця в уражених зимуючих злаках. 

При ураженні колосся колосові лусочки буріють, зародковий кінець зернівки стає 
коричневим або чорним, тоді хворобу низивають «чорним зародком». 

Патоген під час вегетації поширюється за допомогою конідій. Зараженню сприяє 
підвищена вологість повітря (95-97%) та температура 22-26˚С 

При інтенсивному розвитку втрати врожаю можуть становити 30-40%. 
Високоефективним є протруєння насіння та обробка посівів фунгіцидами. 

 
УДК 631.95:631.4/.5(477.41) 
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКІСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ ГОСПОДАРСТВ НУБІП 

УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

ХОЗЯЙСТВ НУБИП УКРАИНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 
THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AGROLANDSCAPES 

OF NUBiP FARMS OF UKRAINE AND ACTIVITIES FOR THEIR OPTIMIZATION 
Костецька Я.В., студентка 5 курсу факультету екології і сталого розвитку 
Науковий керівник - Бережняк Є.М., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Відомо, що стійкість ґрунту – це його здатність протистояти змінам під дією 

різноманітних зовнішніх чинників. Постійне антропогенне навантаження на природне 
середовище значно впливає на стан ґрунтового покриву, атмосфери, поверхневих і підземних 
вод, посилюючи розвиток негативних процесів, таких як ерозія, дегуміфікація, 
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механізмів та впровадженні ефективних систем з екологічної експертизи, аудиту, 
менеджменту;проведення наукової, виробничо-господарської та іншої діяльності згідно з 
законодавством України, європейськими та міжнародними стандартами і вимогами . 

Література: 
1. Рідей Н. М. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика : моногр. / 

за ред. акад. Д. О. Мельничука. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 650 . 
2. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / редкол.: А. В. Толстоухов ред.– К. : Центр 

екологічної освіти та інформації, 2007. – 432 с.  
 
УДК 504.73-026.564(477,41) 
ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОЛАНДШАФТІВ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ НА 

ПРИКЛАДІ БОГУСЛАВСЬКОГО І ОБУХІВСЬКОГО  РАЙОНІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОЛАНДШАФТОВ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ НА ПРИМЕРЕ БОГУСЛАВСКОГО И ОБУХОВСКОГО РАЙОНОВ 
КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

FEATURE AGROLANDSCAPES AND THEIR ECOLOGICAL STABILITY FOR 
EXAMPLE BOHUSLAV AND OBUKHOV DISTRICTS KYIV OBLAST 

Бережняк Є.М, кандидат сільськогосподарських наук 
Липка Т.С., студентка 3 курсу факультету екології і сталого розвитку  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Київська область знаходиться переважно у Лісостеповій зоні і частково у Поліссі. 
Рельєф регіону в основному рівнинний, а ґрунтовий покрив – різноманітний. 
Найпоширенішим типом ґрунтів є чорноземи, площа яких становить близько 50% площі 
орних земель регіону. Ступінь розораності території понад 60%.  

Метою наших досліджень було оцінити агроекологічний стан агроландшафтів на 
прикладі Богуславського та Обухівського районів й обґрунтувати заходи щодо їх 
поліпшення. Для цього нам необхідно визначити рівень екологічної стійкості території та 
ступінь порушення балансу щодо співвідношення основних типів угідь в агроландшафтах. 
Відомо, що сучасні агроландшафти створені з різних елементів агроекосистем, до яких 
відносять – ріллю, пасовища, сіножаті, багаторічні насадження, невеликі площі лісів, що 
примикають до полів, боліт та торфовищ. 

Характеризуючи дані Держкомзему України по Київській області ми бачимо, що 
загальна площа земель Богуславського району становить 77,2 тис. га, в тому числі 50,9 тис. 
га сільськогосподарських угідь, із яких під зерновими культурами знаходиться 21 тис. га; 
технічними – 10 тис. 700 га, кормовими – 2300 га. Таким чином територія розораних земель 
району становить 34000 га, а площа екологічно-стійких угідь – 16900 га. Відповідно 
коефіцієнт екологічної стійкості даного регіону буде наступним:  

 

 = 0,47 
 
Отже, за розрахованим коефіцієнтом екологічної стійкості агроландшафти 

Богуславського району характеризуються, як слабкостійкі.  
Загальна площа земель Обухівського району становить 77,3 тис. га або 2,8 % території 

Київської області. Сільськогосподарські угіддя складають 49 тис. 808 га, що становить  
63,5 % від загальної площі району. Поділ земель за категоріями вирощуваних культур 
наступний: зернові – 15,3 тис. га; технічні – 9 тис. 800 га; кормові 4 тис. 400 га, а загальна 
площа розораних земель складає 29 тис. 581 га. Визначаємо співвідношення стійких до 
нестійких угідь: 

 
 = 0,66 

Відповідно, за розрахованим коефіцієнтом екологічної стійкості агроландшафти 
Обухівського району характеризуються як середньостійкі. Поліпшити екологічний стан угідь в 
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зазначених районах Київської області можливо за проведення таких заходів. Найбільш ефективно 
впливають на формування екологічно сталих ландшафтів захисні лісосмуги, особливо сполучені із 
природними лісами, вони покращують розподіл опадів на полях, зменшують поверхневий стік 
талих і зливових вод, сприяють зниженню інтенсивності водної ерозії та дефляції. Оскільки в 
Обухівському і Богуславському районах спостерігається висока розораність земельних угідь, що 
обумовлює не тільки розвиток ерозійних процесів, але й інші види деградації ґрунтів, то необхідно 
зменшувати розораність агроландшафтів, що сприятиме зниженню інтенсивності проявів ерозії і 
втрат гумусу та біогенних елементів. Тому для відновлення родючості деградованих і 
малопродуктивних земель цих районів доцільно виводити їх з інтенсивного обробітку під 
природні ценози – перелоги і кормові угіддя. 

 
УДК 504:613.164:57 

ВПЛИВ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 
ВЛИЯНИЕ ШУМОВГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

EFFECT NOISE POLLUTION ON LIVING ORGANISMS 
Мала І.М., студентка 2 курсу факультету екології і сталого розвитку 
Науковий керівник - Павлюк С.Д., кандидат сільськогосподарських наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Шум є однією з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього 
середовища, адаптація організмів до якого практично неможлива. Серед антропогенних 
факторів забруднення навколишнього середовища, шумове забруднення, може, і не виглядає 
настільки очевидним, але свою частку шкоди все ж завдає.  

На даний час, вчені багатьох країн ведуть дослідження про вплив шумового 
забруднення на живі організми. Для кожного поріг чутливості є різним, і це виражається 
різноманітними проявами. Шум може шкідливо впливати на здоров’я людей: підвищує 
кров’яний тиск, викликає порушення ритму серця, створює значне навантаження на нервову 
систему, впливає на психічний стан осіб. Дія сильного шуму може призвести до шкідливих 
наслідків, таких як: дзвін у вухах, запаморочення, головний біль, підвищення втоми, 
зниження працездатності. Дуже сильний шум може призвести до розірвання барабанної 
перетинки. Кожна людина сприймає шум по-різному. Це залежить від віку, темпераменту, 
стану здоров’я, умов, які її оточують. 

Шумове забруднення впливає не тільки на людські організми, а й на тварини та 
рослини. Шум від автомагістралей, промислових об'єктів розполохує тварин, або змушує їх 
пристосовуватися до нових умов. Але навіть якщо птахи та звірі адаптуються до такого 
оточення, то їм навряд чи вдасться протриматися на цьому місці довго. Вважається, що шум 
порушує сигнальні комунікації між тваринами, що неминуче позначається на поведінці в 
період розмноження, захисту від хижаків і т. п. Проте, як показують дослідження екологів, 
вплив шуму на стан екосистем не настільки однозначний: у той час як частина видів 
скорочує свою чисельність в подібних місцях, інші навпаки, перебираються ближче до 
джерела шуму. 

На перший погляд може здатися, що шум ніяк не впливає на рослини. Але, вчені 
доказали, що рослини, які потрапляють під вплив звуків, засихають і гинуть. Причиною 
їхньої загибелі є надмірне виділення вологи через листя: коли рівень шуму перевищує певну 
межу, квіти буквально виходять сльозами. Також, шум впливає на рослини і опосередковано, 
через запилювачів, які втрачають свою здатність орієнтуватися в просторі через надмірне 
шумове забруднення.  

Шкідливий вплив шуму на організм відбувається непомітно. Шум належить до 
серйозних забруднювачів, які мають бути під контролем на основі спеціальних законів з боку 
держави. Із шумовим забрудненням необхідно боротися як на виробництві, так і в побуті. 

Зниження шумового забруднення на шляху його розповсюдження можна за рахунок 
наступних способів: 
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НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
RATIONING QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Пунінська М.О., студентка 2 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Науковий керівник -  Рубежняк І.Г., кандидат біологічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Екологічне нормування передбачає так зване допустиме навантаження на природні 
системи та людину. Допустимим вважають таке навантаження, під впливом якого відхилення 
від нормального стану системи гарантовано і не перевищує природних змін середовища, а 
отже не викликає небажаних наслідків у біоті і не призводить до погіршення якості 
оточуючого природного середовища. 

Нормування якості продуктів харчування регламентується Державним нормативом 
ДР-97, санітарними нормами і правилами СанПіН № 5061, Міждержавними стандартами 
ГОСТ 26926, ГОСТ 26927, що розробляють гранично допустимі концентрації (допустимі 
залишкові кількості) шкідливої речовини у продуктах харчування (ГДКхр) і максимально 
допустимі рівні нітратів (МДР) у плодоовочевій продукції; нормативи оцінок пестицидного 
забруднення продуктів харчування; санітарну оцінку продуктів тваринництва, гранично 
допустимі кількості отруйних речовин у м'ясі та м'ясних продуктах, отруйні речовини, з 
якими м'ясо допускається для використання на харчові цілі; нормування вмісту важких 
металів в продуктах харчування і продовольчій сировині, гранично допустимі концентрації 
важких металів у харчових продуктах. 

Санітарно-гігієнічне нормування забрудненості харчових продуктів стосується 
головним чином нітратів, пестицидів, важких металів і радіоактивних речовин. Нітрати – це 
солі азотної (NaNО3), а нітрити – азотистої (NaNО2) кислот. Нітрати присутній у 
навколишньому природному середовищі (повітрі, воді, ґрунті) та продуктах харчування 
внаслідок природного кругообігу азоту. У ґрунті вміст нітратів більший, ніж в інших  
середовищах, у зв'язку з внесенням у нього людиною останні десятиріччя  мінеральних та 
органічних добрив,  складуванням відходів переробки сировини різними підприємствами. З 
ґрунтів нітрати проникають у воду і рослини, а з водою та продуктами рослинництва – в 
організм людини. На інтенсивність поглинання нітратів рослинами впливають грунтово – 
екологічний, спадковий чинники, а також чітке використання добрив. Усі рослинні 
продукти, залежно від здатності накопичувати нітрати, поділяються на три групи: низько-, 
середньо- та високонітратні. Крім того нітрити та нітрати – входять до складу харчових 
добавок. Істотним джерелом нітратів може бути питна вода. Надмірна кількість нітратів у 
продуктах харчування становить велику небезпеку для здоров'я людини. Підвищений вміст 
нітратів у харчових продуктах став реальним фактом сучасного життя. Основна частка 
нітратів (70%) вживається з овочами, близько 20% — з питною водою. Надлишок нітратів у 
рослинах виникає тоді, коли вони їх засвоюють в більших кількостях, ніж це необхідно для 
утворення органічної речовини. Останнім часом доведено канцерогенну дію нітратів, 
особливо у разі тривалого і систематичного надходження їх в організм людини. Нітратна 
інтоксикація  пов’язана з утворенням метгемоглобіну в крові, розвитком ціанозу. В 
кишковому тракті нітрити перетворюються в нітрозаміни – сильні канцерогенні агенти. 
Нітрати у високих концентраціях діють також на засвоєння вітаміну А, порушують 
діяльність ендокринної системи, серця тощо. 

Література: 
1. В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак  Екологічна стандартизація і 

нормування.  К.: Ніка-Центр, 2007. – 276 с. 
2. В.І. Смоляр, О.І. Циганенко, Г.І. Петрашенко Нітрати, нітрити та нітрозоаміни у 

харчових продуктах і раціонах//Проблеми харчування. – 2007.-3 http://www.medved.kiev.ua 
 

111



УДК 504.5:661.16:663.11»324»(477.41) 
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ  ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
DESCRIPTION ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF PESTICIDES ON WINTER WHEAT 

Мушинська Ю.С.  студентка 4 курсу факультету екології і сталого розвитку 
Піскунова Л.Е., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
За останні роки в Україні особливої актуальності набула проблема застосування 

пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві і дослідження наслідків впливу їх на 
здоров’я людини. Під хімізацією сільського господарства розуміється використання добрив, 
які безпосередньо підвищують врожайність с/г культур, а також використання пестицидів, 
які використовуються для боротьби з хворобами і шкідниками рослин, зайвою рослинністю. 
Це дозволяє зберегти врожай. 

 В Україні зареєстровано багато гербіцидів для озимої пшениці, але впродовж 
багатьох років широко використовується відносно невелика кількість препаратів з подібним 
механізмом дії. Сучасні інтенсивні технології вирощування озимої пшениці забезпечують 
урожайність зерна на рівні 70-80 ц/га і вище. Базовими елементами високоврожайних 
технологій є використання науково обґрунтованих норм добрив та раціональний вибір 
засобів захисту рослин. Протруєння насіння – економічно вигідний, екологічно найчистіший 
спосіб використання пестицидів.  

Застосування пестицидів призводить до пригнічення біологічної активності ґрунтів і 
перешкоджає природному відновленню родючості, викликає втрату харчової цінності та 
смакових якостей сільськогосподарської продукції, збільшує втрати і скорочує термін 
збереження продукції, знижує урожайність багатьох культур внаслідок загибелі комах – 
обпилювачів. Втрати у нашому сільському господарстві тільки від зниження врожаю 
внаслідок не дообпилення рослин (оскільки ці препарати знищують природних обпилювачів) 
покривають 30—40% прибутку, який приписують дії пестицидів 

Отже, розробка методів контролю, вивчення динаміки вмісту пестицидів в системі 
“грунт – рослина”, впливу біотичних і абіотичних факторів на швидкість детоксикації 
препаратів, встановлення екотоксикологічних критеріїв їх небезпечності, є необхідною 
умовою обґрунтування раціонального застосування хімічних засобів захисту рослин  

Дослідження швидкості детоксикації Раксіл – ультра в грунті, визначення динаміки 
вмісту препарату при посіву озимої пшениці в ВП «Агрономічній дослідній станції». 
Раксіл® -  - покращена та удосконалена розробка всесвітньо відомого препарату, яка поєднує 
надійний контроль з порівняно недорогим захистом від комплексу збудників хвороб, що 
передаються через насіння і грунт на всіх зернових культурах з добре вираженим 
росторегулюючим ефектом.  

Рослини озимої пшениці, що вирощувались із насіння, протруєного Раксілом Ультра, 
мають більше шансів на перезимівлю та добре переносять грунтову засуху. Препарат не 
впливає на енергію проростання і схожість посівного матеріалу; таке насіння може 
зберігатись впродовж року без впливу на посівні якості.  

Аналітичні дослідження свідчать, що екологізація хімічного захисту озимої пшениці в 
умовах ВП «Агрономічній дослідній станції »може бути досягнута шляхом передпосівної 
обробки насіння протруйником Раксіл – ультра, 25%, к.с. Показник агроекотоксикологічного 
індексу для препарату становить 0,00027. Результати аналізу свідчать, що застосування 
препарату Раксіл – ультра, 25%, к.с. для передпосівного протруювання насіння озимої 
пшениці абсолютно безпечно для навколишнього природного середовища. 
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 Архітектурно-планувальні методи(розміщення будівель, обладнання, зелені захисні 
смуги та ін..); 

 Звукоізолюючі кабіни, акустичні екрани місць роботи; 
 Оснащення шумних машин і технологій засобами дистанційного телеавтоматичного 

управління. 
 До засобів індивідуального захисту від шуму належать:  

 протишумові навушники, які закривають вушну раковину;  
 протишумові вкладиші, що перекривають зовнішній слуховий прохід; 
 протишумові шоломи – закривають усю голову. Їх застосовують у сполученні з 

навушниками; 
 протишумові костюми.  
Проте, до цього часу найефективнішим способом боротьби з шумом є зниження його 

в джерелі виникнення. 
 

УДК 797.212.071.5:614.8.027.1+615.277 
ОЦІНКА КАНЦЕРОГЕННОГО ТА НЕКАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ ВІД 

СПОЖИВАННЯ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННОГО И НЕКАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ОТ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ 

ESTIMATION OF CARCINOGENIC AND NON-CARCINOGENIC RISK FROM 
CONSUMPTION OF POTATO AND VEGETABLES, CONTAMINATED BY HEAVY 

METALS 
Мислива Т.М., кандидат сільськогосподарських наук 

Житомирський національний агроекологічний університет 
Серед найбільш канцерогенних речовин виділяють поліциклічні ароматичні 

вуглеводні, нітрозаміни та важкі метали [1]. Одним із шляхів попередження небезпеки, 
зумовленої дією канцерогенних та неканцерогенних речовин на людину, є встановлення 
ризику настання небажаних ефектів з метою подальшого розроблення методів з його 
мінімізації. Метою досліджень, проведених у межах 15-кілометрової приміської зони м. 
Житомир протягом 2011 – 2013 рр. на території, яка охоплює сільські населені пункти 
Тетерівка, Станишівка та Оліївка, було встановлення величин канцерогенного та 
неканцерогенного ризиків для здоров’я населення від хімічних речовин, що надходять в 
організм внаслідок споживання картоплі та овочів. В якості індикаторних речовин було 
обрано канцерогени трьох класів: поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), нітрозаміни 
(НА) та важкі метали (ВМ). Вміст ПАВ у рослинницькій продукції визначали 
спектральнолюмінесцентним, а НА – газохроматографічним методами. Вміст важких металів 
у фітомасі рослин визначали в їх зольних розчинах методом атомно - абсорбційної 
спектрометрії, попередньо піддавши рослинні зразки сухому озоленню при температурі 500 
– 550 0С у муфельній печі до білої золи, з наступним одержанням зольного розчину (HNO3 1 
: 2). Оцінку величини канцерогенного і неканцерогенного ризику виконували за 
загальноприйнятими методиками [2]. Встановлено, що величина коефіцієнта небезпеки 
(HQ), яка визначає допустимий рівень надходження хімічних речовин у організм людини, 
була меншою за одиницю для бенз(а)пірену, Cu та Zn, тоді як для нітрозамінів, Cd та Pb вона 
перевищувала допустиме значення. Це свідчить про ймовірність розвитку негативних 
ефектів за рахунок щоденного надходження вказаних речовин із продуктами харчування в 
організм людини протягом життя, яка буде зростати пропорційно до зростання коефіцієнта 
небезпеки, і величина якої досягає найвищих значень для нітрозамінів 4,976 – 5,743. 
Загальний рівень неканцерогенних ризиків залежно від населеного пункту коливається від 
11,68 до 15,47 і включає ризики уражень різних органів і систем. Найвищу небезпеку 
досліджені хімічні речовини становлять для виникнення різноманітних вад розвитку (HQ = 
5,72 – 6,48), гормональних порушень (HQ = 1,84 – 3,57) та уражень нирок (HQ = 0,92 – 2,36). 
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Сумарний рівень канцерогенного ризику від споживання картоплі та овочів протягом 
життя становить 6,2 – 6,8 · 10-3, що за міжнародною критеріальною шкалою [2] оцінюється як 
високий, а популяційний ризик для населення досліджених сільських населених пунктів 
сягає 3,48 – 5,53 імовірних випадки захворювань на рак. Однак, індивідуальний 
канцерогенний ризик коливається залежно від речовини-канцерогена і є низьким для 
бенз(а)пірену, середнім для свинцю та кадмію і високим для нітрозамінів. 

Література: 
1. Про затвердження гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих 
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www.zakon.nau.ua. 

2. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружающую среду / Ю. А. Рахманин, С. М. Новиков, Т. А. Шашина 
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ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

CONCEPT ENVIRONMENTAL SAFETY AND SUPPORT 
Пащенко О.В. студентка 4 курсу факультету біотехнологія 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Екологічна безпека — це складова національної безпеки, тобто процес управління 

системою національної безпеки, за якого державними і недержавними інституціями 
забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання 
населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери, видового складу 
тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності 
людей а також сучаний і майбутній стан.  

Екологічна безпека визначається по відношенню до територій держави, регіону, 
населених пунктів або до народногосподарських об’єктів, тобто заводів, фабрик, об’єктів 
промисловості, транспорту, хімії, енергетики та інших видів промисловості. 

Основна мета полягає в захисті людини і навколишнього природного середовища від 
шкідливого впливу; умовах збереження здоров'я людей, балансі розвитку екосистем; 
діяльності по захисту життєво важливих екологічних інтересів; в тому, що вона є складовою 
частиною міжнародної екологічної безпеки.  

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 50) 
визначає екологічну безпеку як стан навколишнього природного середовища, який 
забезпечує попередження погіршення екологічного стану та виникнення небезпеки для 
здоров'я людей, що гарантується здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних 
екологічних, політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та 
інших заходів.  

Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у 
законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти 
(незабрудненості), ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних 
вимог, видового різноманіття. 

За якісними показниками стан довкілля можна представити трьома рівнями, де його 
якість розглядається як сукупність природних та «набутих» властивостей, сформованих під 
впливом антропогенної діяльності, які відповідають встановленим екологічним, санітарно-
гігієнічним нормативам, що забезпечують умови для розвитку і відтворення живих 
організмів. Найвищий якісний рівень природного середовища являє собою чисте природне 
середовище. У цьому разі забруднення природного середовища є мінімальним. До другого 
рівня відноситься сприятливе природне середовище, забруднення, які не впливають на стан 
здоров'я людини. До третього рівня відноситься безпечне природне середовище. 

48

УДК 504.05:504.453 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РІЧОК ПОЛІССЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕК ПОЛЕСЬЯ 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF RIVERS OF POLISSYA ZONE  

Мудряк Г., студентка 3 курсу факультету екології і сталого розвитку 
Ладика М.М., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Зона Полісся охоплює площу 8,7 млн. га або 19% України, і розміщена у її північній 

частині. Територією Полісся протікає 718 річок довжиною понад 10 км, найбільшими з яких 
є Дніпро, Прип’ять, Десна, Західний Буг, Горинь, Случ, Турія, Тетерів, Сейм, Снов, Уж, 
Уборть. Водні ресурси цих річок активно використовуються в народногосподарському 
комплексі, що, відповідно, призводить до антропогенізації їх басейнових структур. 
Широкомасштабне промислове та побутове забруднення, розорювання та гідротехнічна 
меліорація водозаборів і заплав, знищення лісів у долинах рік призвели до змін всіх 
компонентів річкових екосистем та їх деградацію.  

Основними екологічними проблемами поверхневих вод Полісся є: забруднення 
водного середовища річок токсичними речовинами, зменшення їх водності, обміління, 
утворення потужних мулистих відкладень, евтрофікації, інтенсивного розвитку ерозійних 
процесів в басейнах річок, зменшення біопродуктивності тощо. 

Основними джерелами забруднення поверхневих вод є підприємства комунального 
господарства (80% від загальної кількості неочищених та недостатньо очищених стічних 
вод). Відповідно до наукових досліджень, за останні 10 років клас якості води, змінився з І-го 
на ІІ – ІІІ-й, що свідчить  про прогресуюче погіршення екологічного стану цих вод цих річок. 
Найбільшу частку серед речовин-забруднювачів займають азотовмісні сполуки, що містять 
азот в амонійній, нітратній і нітритній формі, фосфати та синтетичні поверхнево-активні. 

Важливим фактором антропогенного впливу на екологічний стан річок Полісся 
відіграють осушувальні меліорації. Зокрема, русла річок переважно перетворені на 
водоприймачі меліоративної мережі. Це змінює не тільки густоту руслової мережі, а й 
довжину водотоків. Після регулювання річок насамперед збільшується швидкість потоку і 
зменшуються глибини річищ. В сьогодення багато річок Полісся або значні їх ділянки за 
гідрологічним і гідрохімічним режимами мають лімнологічні (озерні) умови. Близько 50 % 
малих річок стали жертвами необоротних змін режиму стоку. 

В багатьох річках істотно зменшилися видові і кількісні показники біорізноманіття, 
зменшилася їх біопродуктивність. 

Крім того, як зазначають Зуб Л.М. і  Карпова Г.О. у своїй публікації «Малі річки 
України…» зниження рівня ґрунтових вод, базису ерозії річок призвело до незвичного для 
Прип’ятського Полісся явища – ерозії ґрунтів, що стало одним з найуразливіших екологічних 
факторів. На даному етапі еродовані землі становлять в басейнах річок: Стиру – 10,2%, Ікви 
– 24,4%, Горині – 21,3%, Случі – 12,0%, Хомори – 20%, Тетерева – 2,8%, Гуйви – 6,1%, 
Ірпеня – 5,3%, Унави – 3,1%, Уборті – 2,1%. 

Однією із екологічних проблем поверхневих водних об’єктів зони Полісся є їх 
забрудненість радіоактивними речовинами. Найбільш забрудненим компонентом цих 
екосистем є донні відклади. Стадниченко А.П. та ін. також зазначають, що вміст 
радіоактивних речовин збільшується у заплавах, дрібних притоках, рукавах, затонах, 
старицях, ставках у порівнянні з основним руслом річок. 

Отже, річки Полісся зазнають посиленого антропогенного навантаження, якість води 
в них постійно погіршується, а екологічний стан більшості з них характеризується як 
незадовільний. 
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МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ МАЛИХ 

ВОДОТОКІВ 
МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

МАЛЫХ ВОДОТОКОВ 
ENVIRONMENTAL MONITORING OF AQUATIC ECOSYSTEMS OF SMALL 

STREAMS 
Васильєва Ю., студентка 3 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Ладика М.М., кандидат сільськогосподарських наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Погіршення якості поверхневих водних джерел є однією із актуальних екологічних 
проблем в Україні. У результаті надмірного антропогенного навантаження на водозбірні 
площі басейнів в останні роки спостерігається кризове зменшення самовідновних функцій 
річок. Особливо гостро погіршення екологічного стану відобразилося на малих водотоках: 
значна їх частина обміліла, а подекуди і взагалі зникла, почали проявлятися процеси 
заболочення, погіршилася якість води, збідніла флора і фауна цих екосистем. Малі річки і 
струмки формують понад 60 % водних ресурсів, гідрохімічний склад та якість води середніх 
та великих річок. У зв’язку з цим важливим питанням є проведення моніторингу їх 
екологічного стану. 

До завдань, які постають перед моніторингом поверхневих вод належать: 
спостереження і контроль за рівнем забруднення водного середовища за хімічними, 
фізичними та гідробіологічними показниками; вивчення динаміки вмісту забруднюючих 
речовин і виявлення умов, за яких відбуваються коливання рівня забруднення; дослідження 
закономірностей процесів самоочищення та накопичення забруднюючих речовин у донних 
відкладеннях; вивчення закономірностей виносу речовин через гирлові створи річок у 
водойми; оцінювання та прогнозування стану якості води. 

Основний принцип організації спостережень – їх комплексність, що являє собою 
узгоджену програму робіт з гідрохімії, гідрології, гідробіології та забезпечує моніторинг 
якості води за фізичними, хімічними, гідробіологічними показниками. 

Моніторинг екологічного стану малих водотоків може здійснюватися за обов’язковою 
і скороченою програмами. Обов’язкова програма передбачає проведення гідрологічних, в 
розрізі яких вивчають витрату води, швидкість течії у водотоках або рівень води у 
водоймищах і гідрохімічних спостережень. При цьому визначають: температуру, прозорість, 
запах, завислі речовини, концентрацію розчинених у воді газів – кисню, діоксиду вуглецю; 
рН; окисно-відновний показник Eh; концентрацію головних іонів – хлоридів, сульфатів, 
гідрокарбонатів, кальцію, магнію, натрію, калію, суми іонів, ХСК, БСК5; концентрацію 
біогенних елементів – амонію, нітритів, нітратів, фосфатів, загального заліза, кремнію; 
концентрацію поширених забруднюючих речовин – нафтопродуктів, синтетичних 
поверхнево активних речовин (СПАР), летючих фенолів, пестицидів і важких металів. 
Показники, що контролюються при здійсненні скороченої програми залежать від мети 
спостережень. 

Гідробіологічні спостереження дозволяють отримати комплексні дані про якість вод і 
стан біоценозів, біотрансформацію забруднюючих речовин, оцінювати сировинну базу 
рибної промисловості, виявляти і боротися із цвітінням води та заростанням водоймищ, 
проектувати гідрохімічні споруди тощо. 

Отже, наявність об’єктивної інформації щодо даних моніторингу водних екосистем 
малих водотоків надасть можливість прогнозувати їх екологічний стан, визначати ступінь 
екологічного ризику, науково обґрунтувати заходи з екологічного оздоровлення їх басейнів. 
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Вимоги екологічної безпеки закріплені в обов'язкових нормах та правилах, щодо 
охорони навколишнього природного середовища. Так, у ст. 33 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» передбачена система екологічних нормативів. Вони 
встановлюють гранично допустимі викиди та скиди в навколишнє природне середовище 
забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та 
біологічних факторів. 
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ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСЕТИ 

ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
RATIONALE FOR THE REGIONAL ENVIRONMENTAL PARAMETERS ECONET 

CHERNIGOV REGION 
Павленко А. В., аспірант 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 
Національну екомережу України розбудовують у контексті складової частини Пан-

європейської екомережі відповідно до Законів України «Про екологічну мережу України» та 
«Про Загальнодержавну програму формування національної екомережі України на 2000-2015 
роки». Регіональні екомережі розглядають як складові елементи національної екомережі [1, 
2], які створюють відповідно до програм формування національної екомережі у регіонах, 
затверджених рішеннями обласних рад.  

Розробляються та перебувають на різних стадіях доопрацювання і погодження 18 
проектів схем екомереж регіонів, зокрема і регіональної екомережі Чернігівської області [3]. 
Так, відповідно до Програми формування національної екомережі в Чернігівській області на 
2003 – 2015 роки збільшено площу природоохоронних територій у регіоні у порівнянні з 2003 
роком у 2 рази (майже на 150 тис. га), розроблено концепцію екомережі, створено 
інформаційно-карторгафічний шар структурних елементів регіональної екомережі і базу 
даних об’єктів природно-заповідного фонду області, виділено основи ключових територій 
регіональної екомережі, відновлюваної території, створено національні природні парки 
Мезинський, Ічнянський, регіональний ландшафтний парк Міжрічинський і ландшафтний 
заказник загальнодержавного значення Замглай [4].  

Для реалізації плану дій зі створення регіональної екомережі Чернігівської області, 
визначення географічних параметрів її структурних елементів для подальшого винесення їх у 
натурі необхідно обґрунтування оптимальних екологічних параметрів природоохоронної 
системи саме з врахуванням видового складу біоти територій, біотичних та абіотичних умов 
її існування та еколого-соціальних особливостей регіону (густоти населення, структури 
землекористування, розвитку промисловості та транспортної мережі тощо), особливостей 
станів популяцій різних видів, умов їх розмноження та міграції. Такі напрацювання відсутні 
у Методичних рекомендаціях щодо розроблення регіональних та місцевих схем екомережі, 
які затверджено Наказом Мінприроди України від 13.11.2009 № 604.  

Екологічне обґрунтування має стати запорукою ефективності функціонування 
регіональної екомережі області відповідно до мети її створення та встановлення 
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оптимального, у контексті збалансованого розвитку регіону, режиму природокористування 
на територіях екомережі. 

Література: 
1. Марушевський Г. Б. Збереження біорізноманіття та створення екомережі /  

Г. Б. Марушевський, В. П. Мельничук, В. А Костюшин. – К. : Wetlands International Black Sea 
Programme, 2008. –168c. 

2. Мовчан Я. Розбудова національної екомережі: поняття, методологія, шляхи втілення 
/ Я. Мовчан // Жива Україна. – 2006. – № #3-4’. – С. 1–3. 

3. Звіт про хід виконання Загальнодержавної програми формування національної 
екологічної мережі України за 2012 рік [Електронний ресурс] / Міністерство екології та 
природних ресурсів України // Офіційний вебсайт Міністерства екології та природних 
ресурсів України, 2013. – Режим доступу:  http://newtest.menr.gov.ua/content/article/6032 

4. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області 
за 2012 рік / Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. – Чернігів, 
2013. – 306 с. 

 
УДК 595.7-755.7 

ВИДОВА СТРУКТУРА ТА ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСУ 
ДОМІНУЮЧИХ ЛИСТОВІЙОК ЯБЛУНЕВИХ НАСАДЖЕНЬ ПІВНІЧНОГО 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
ВИДОВАЯ СТРУКТУРА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ 

КОМПЛЕКСА ДОМИНИРУЮЩИХ ЛИСТОВЕРТОК ЯБЛОННЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ  УКРАИНЫ 

SPECIFIC STRUCTURE AND SOME FEATURES OF THE PHENOLOGY OF THE 
DOMINANT COMPLEX TORTRICES APPLE-TREES IN THE FOREST-STEPPE OF 

UKRAINE 
Петрик О.І., аспірант 

Інститут захисту рослин НААН  
Значні втрати врожаю яблуні в Лісостепу України спричиняє комплекс садових 

листовійок (Lepidoptera, Tortricidae, spp [1,2,3]. Оцінка стану популяцій основних 
лускокрилих шкідників яблуні в умовах змін клімату надзвичайно актуальна для доцільного і 
своєчасного застосування пестицидів у системі захисту. Отримані данні свідчать, що в 
комплексі шкідників у 2012-2013 рр. домінувала яблунева плодожерка – 34,0%, всеїдна 
листовійка – 19,1%, плодова листовійка – 15,1%, підкорова листовійка – 14,7%, смородинова 
листовійка – 10,7%. Частка особин інших видів не перевищувала 4%. 

Яблунева плодожерка (Laspeyresia pomonella L.). За літературними даними в умовах 
Лісостепу шкідник має 2 покоління. Наші дослідження свідчать, що глобальне потепління 
вплинуло на кількість поколінь листовійок. Згідно результатів досліджень, в умовах 2012-
2013 рр. яблунева плодожерка розвивалась у трьох поколіннях (третє покоління 
факультативне). 

Всеїдна листовійка (Archips podana Scop.). Фенологія підкорової листовійки вивчена 
недостатньо. Так, деякі автори стверджують, що  метелик дає одне покоління, інші два.  
Нами встановлено, що за потепління клімату в умовах Лісостепу всеїдна листовійка 
розвивається у двох поколіннях.  

Підкорова листовійка (Enarmonia farmosana Hb.) За літературних даних в році одне 
покоління шкідника. Проте ряд авторів стверджують, що літ метеликів підкорової 
листовійки має два піки льоту. Перший на початку червня, а другий на початку серпня. Наші 
дослідження свідчать, що у фенології підкорової листовійки чітко спостерігається два піки 
виліту імаго:перший пік активності припадає 2-3 декаду травня, другий на 1-2 декаду червня. 

Плодова листовійка (Archips variegana Schiff.). Згідно літературних даних, в умовах 
Лісостепу України шкідник розвивається в одній генерації, що підтвердилося нашими 
дослідженнями. Проте в роки досліджень (2012-2013) літ метеликів був дуже розтягнутим і 
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д) забезпечення потреб міжнародної звітності України про ліси [4]. Виконання 
вищеперерахованих завдань в сьогоденних реаліях найкраще може бути реалізоване на 
геоінформаційній платформі. 

Геоінформаційні технології (ГІТ), що мають справу з географічно координованою 
інформацією надають широкі можливості аналізу цієї інформації та представлення її у 
зручному для користувача вигляді: карт, серій карт, атласів, графіків, діаграм, профілів тощо. 
На основі ГІТ зручно створювати і використовувати бази даних екологічного та лісового 
моніторингу з метою забезпечення діяльності в сферах економіки природокористування, 
екологічного менеджменту, вирішувати широке коло задач, пов’язаних з оцінкою ситуації 
навколишнього середовища та планування природоохоронних заходів [5]. 

ГІС призначена для відбору, архівування, аналізу та синтезу даних наземних 
досліджень і дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) про екологічний стан природно-
територіальних комплексів і функціональних зон та динаміку їх змін. Географічні 
інформаційні системи дають змогу максимально використовувати картографічний метод, а 
також методи геостатистики, що надають можливість об’єктивного та оперативного 
оцінювання стану і розвитку територій лісових насаджень [6, 7]. Одним із завдань систем 
геоінформаційного моніторингу є забезпечення інформацією дистанційного моніторингу для 
вирішення задач по виявленню, аналізу та інтерпретації ділянок порушених лісів і оцінки їх 
санітарного стану. Разом із тим слід приділяти увагу верифікації результатів за даними 
систем геоінформаційного моніторингу, для цього необхідно враховувати інформацію про 
планування лісопатологічної таксації та обстеження. 

Отже, моніторинг лісів- це є система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу 
динаміки кількісного і якісного стану лісів, яка за сучасних вимог української держави 
повноцінно може функціонувати при використанні геоінформаційних технологій. 
Методологія моніторингу нині є базовим компонентом системи спостережень за екологічним 
станом лісів України. 
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Функціонування біорізноманіття (зокрема, природного) забезпечує екологічну 
стійкість агроекосистем, за рахунок постійного кругообігу речовини, енергії та інформації, 
який обумовлює існування відновлювальних природних ресурсів біосфери. Біорізноманіття 
на кожному із трофічних рівнів є необхідною умовою стабільного функціонування екосистем 
у мінливих умовах навколишнього природного середовища. Зростання біорізноманіття 
розглядається як основний шлях еволюції агроекосистем. 

Біорізноманіття є найважливіший природний ресурс, глобальне надбання всього 
людства та національне надбання кожної держави. Тому винятково важливе значення має 
збереження природних екосистем у складі агроландшафтів, яке забезпечує їхню 
функціональну стійкість до негативної дії чинників довкілля, у тому числі й антропогенного 
походження. 
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МОНИТОРИНГЕ ЛЕСНЫХ НАСАДЖЕНИЙ 

АPPLICATION OF GIS TECHNOLOGY IN ENVIRONMENTAL MONITORING OF 
FOREST PLANTATIONS 

Герасимчук А. В., студентка 3 курсу факультету екології і сталого розвитку 
Науковий керівник –Горбатенко А. А., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Моніторинг лісів представляє собою систему регулярного спостереження, оцінки і 

прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів. Моніторинг лісів проводиться шляхом 
збирання, передавання, збереження та аналізу інформації про стан лісів, прогнозування змін 
у лісах і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для інформаційно-аналітичного 
забезпечення управління лісами, прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам 
стану лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та принципів ведення лісового 
господарства на засадах сталого розвитку, а також є складовою частиною державної системи 
моніторингу навколишнього природного середовища [1, 2]. 

На сьогодні моніторинг проводиться лише у лісах, які відносяться до сфери 
управління Держлісагентства України. Третина лісів країни моніторингом практично не 
охоплена (близько 3,3 млн. га, або 34% лісовкритих земель і близько 30% запасу деревини 
країни), що є наслідком низького рівня технічного забезпечення та недостатньою 
охопленістю мережі пунктів спостережень [3]. В таких умовах національна інвентаризація та 
моніторинг лісів мають складати єдину систему. 

Головними завданнями національної інвентаризації та моніторингу лісів України є: а) 
отримання достовірної з наперед заданою точністю інформації про загальні запаси лісових 
насаджень, стан та динаміку лісів та лісових ресурсів; б) забезпечення органів державної 
влади оперативною інформацією про стан лісів та лісових ресурсів; в) надання інформації до 
системи моніторингу лісів; г) інформаційна підтримка процесу розробки та впровадження 
національної лісової політики, державних програм розвитку лісів та лісового господарства; 
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нетиповим для даного виду листовійок, що могло бути  зумовлене сильними червневими 
зливами і зниженням температури повітря. 

Смородинова листовійка (Pandemis ribeana Hb.). Згідно літературних даних, шкідник 
розвивається у двох генераціях, що підтвердилося нашими дослідженнями. Висновки. 
Поточні показники потепління клімату здійснюють вплив на екологію шкідливих листовійок 
агроценозу яблуні, так збільшилась кількість генерацій яблуневої плодожерки з двох до 
трьох (третє – факультативне). Встановлено, що всеїдна листовійка в умовах Лісостепу 
України розвивається у двох поколіннях. Встановлено, що підкорова листовійка в умовах 
Лісостепу України  в динаміці льоту стабільно має два  піки активності. 
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It is difficult to imagine any clean and sanitary environment without water. Invariably, the 
progress of sanitation throughout the world has been closely associated with the availability of 
water; and, the larger the quantity and the better the quality of the water, the more rapid and 
extensive has been the advance of public health. The history of public health is filled with both 
tragic and glorious milestones in which water was the important factor. Ukraine is one of the richest 
countries in the world in terms of having abundance of internal fresh water resources [1]. Political 
and economic instability for 23 years of independence, however, have led to disintegration of the 
governmental control in the field of water protection, in particular for underground waters [2]. 
Monitoring information on water quality is lacking. But this organization does not have its own 
laboratory to measure and analyze water quality parameters. According to the National Report on 
Drinking water quality and water supply in Ukraine, 2012 (project), 33% of drinking water samples 
from local (decentralized) sources do not comply with Ukrainian standards on the sanitary-chemical 
safety. Information on the number of analyzed samples, their localization, and frequency of 
performing control, however, is absent in that report. As a result, there is an urgent need for a 
systematic monitoring of water quality in rural areas in order to provide accurate results to the 
Ukrainian government that will facilitate water management and control.  

Description of Research. Docent Voitenko L.V. and her research group have been 
monitoring water quality of surface and underground waters of a few regions of Ukraine (Kyiv city, 
Kyiv Oblast, Rivne Oblast et al). A seasonal monitoring (2013-2014) has covered 8 wells (4-25 m 
deep) located in areas of Polissja and Forest-steppe zones (Ukrainian landscape division) and 
Dnipro and Decenka rivers. Water quality of those water sources have been analyzed on main 
parameters including ammonia, iron, lead, cadmium, copper, zinc, nickel, nitrates, nitrites, 
phosphates, fluorides, chlorides, sulfates content, dry residue, total hardness, COD, pH. Technical 
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conditions of the wells have also been assessed to determine the potential of leaching organic and 
mineral substances from soils into well’s water.  

Results and discussion. Our monitoring results indicate that near 70% of total wells were 
polluted by nitrates (more that 50 mgNO3

-/L). Our observation results show that the main sources of 
nitrate pollution are not agricultural runoff from applications of nitrogen fertilizers, but are rather 
polluted runoff from small-scale farms specializing on fattening pigs, mushrooms cultivation, 
poultry production as well as household sources such as septic tanks and damps. Another problem 
related to drinking water quality in Ukraine is high hardness. The concentrations of calcium and 
magnesium salts in underground waters are determined by the type of soils in the catchment area 
and by the time period that water is exposed to these rocks/soils. Water from wells in Ukrainian 
limestone areas (included near 80% of studied areas) has high hardness because of the long period 
of time the water is stored and exposed hardness salts in limestone. We observe  high value of total 
water hardness  

1. Drinking water In Ukraine: Communication and Empowerment For local and 
international action: The report NGO MAMA-86, Second Edition. http://www.mama-
86.org.ua/archive/files/drwater2_eng.pdf 

2. Khmenko, Irina, 2012.  Administrative decentralization in post communist countries: 
The case of water management in Ukraine. J. Political Sciences, Government and Politics 1 (1): 1-
12. http://www.scientificjournals.org/journals2012/articles/1512.pdf 
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Еколого-рекреаційна діяльність – складний і динамічний процес, що має свої 
характерні особливості порівняно з іншими сферами господарської діяльності. В одних 
країнах туризм став провідним сектором економіки, в інших, незважаючи на потужний 
рекреаційних потенціал, ця галузь розвинена недостатньо. Основою успішного розвитку 
туристського бізнесу є рекреаційно-туристські ресурси, які являють собою сукупність 
об’єктів та явищ природного, природно-антропогенного, соціального походження, що 
використовуються для туризму, лікування, оздоровлення та впливають на територіальну 
організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційних районів і центрів, їх 
спеціалізацію й економічну ефективність. 

Екологічна оцінка рекреаційних ресурсів є складним і не до кінця вивченим процесом. 
Ця складність зумовлена багатьма чинниками, серед яких – відсутність чітко розроблених 
методик, рівень забезпеченості інформацією про якісні і кількісні показники рекреаційних 
ресурсів, «невидимість» ефекту використання ресурсів, суб’єктивність оцінок тощо. 

Рекреаційний потенціал – це сукупність природних, культурно-історичних і 
соціально-економічних передумов організації рекреаційної діяльності на певній території. До 
природних рекреаційних природоохоронних територій входять кліматичні, біотичні, 
бальнеологічні, ландшафтні, водні. Історико-культурні ресурси включають історичні й 
археологічні пам’ятки, архітектурні пам’ятки, культові споруди, музеї і т.д. Вагоме значення 
у структурі рекреаційного потенціалу мають і соціально-економічні ресурси, які охоплюють 
матеріально-технічну базу, що забезпечує виробництво, продаж і надання рекреаційних 
послуг, транспортну інфраструктуру, трудові ресурси тощо. 

Потенціал рекреаційної території визначається також і допустимою кількістю осіб на 
одиницю площі, які одночасно можуть перебувати на цій території, не завдаючи шкоди 

52

органічного палива призводить до щорічного викиду 27млрд тонн вуглекислого газу (СО2) в 
атмосферу і мільйонів тонн оксидів сірки та азоту. 

У структурі світового виробництва електричної енергії ВДЕ посідають почесне друге 
місце. Вони забезпечили 19% світового виробництва електроенергії в 2000р., слідом за 
вугіллям (39%), випередивши атомну енергетику (17%), природний газ (17%) і нафту (8%). 
Основну кількість електроенергії, що виробляється ВДЕ, отримано на гідроелектростанціях 
(92%). Незважаючи на значний прогрес у розвитку, геотермальна, сонячна й вітрова 
енергетика забезпечили в 2000 р. менше 3% від загального внеску ВДЕ, хоча вже у 2002р. ця 
цифра зросла до 4%. 

Згідно з класифікацією Міжнародного енергетичного агентства до поновлюваних 
джерел енергії належать такі категорії: поновлювальні джерела енергії (ПДЕ), які 
спалюються, і відходи біомаси; тверда біомаса і тваринні продукти; газ/рідина з біомаси; 
муніципальні відходи; промислові відходи; гідроенергія; геотермальна енергія; сонячна 
енергія; енергія вітру; енергія припливів, морських хвиль і океану. 

Майже всі відновлювальні джерела мають спільний недолік: їхня енергія дуже слабо 
сконцентрована, що створює чималі труднощі для практичного використання. Вартість 
відновлювальних джерел (не враховуючи ГЕС) набагато вища, ніж традиційних. Як сонячна, 
так і вітрова та інші види енергії, можуть успішно використовуватись для вироблення 
електроенергії в діапазоні потужностей від кількох до десятків кіловат. Але ці види енергії 
цілком неперспективні для створення потужних промислових енергоджерел. 

Тому, можна зробити висновки, що, не зважаючи на недоліки відновних джерел енергії 
- все ж їх більш вигідно використовувати, аніж невідновні. 
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ФУНКЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

FUNTSIYA BIODIVERSITY IN AGRICULTURAL LANDSCAPES SUSTAINABILITY 
Безпалько С. Ю., магістр 1-го року, факультету екології і сталого розвитку 

Науковий керівник –Рідей Н. М., доктор педагогічних наук, професор 
Горбатенко А. А., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Біорізноманіття є фудаментальним біологічним, екологічним поняттям і може 

розглядатися як видова насиченість біологічних систем різного рівня Загалом чим вищий 
рівень різноманіття екосистеми, тим вона стабільніша та стійка. Важлива роль належить 
агробіорізноманіттю, оскільки 71,3% земель від загальної площі України – 
сільськогосподарські. 

Агроландшафт, або сільськогосподарський ландшафт, - це змінений в процесі 
господарської діяльності людини природний ландшафт, завдяки чому збільшуються 
продуктивні сили суспільства. В агроландшафті, як і в інших культурних ландшафтах, 
об'єднуються і взаємопроникають компоненти неживої природи (літо-, атмо-, гідросфера), 
ґрунтового покриву (педосфера) і частина біосфери (включаючи людину та її діяльність), 
агроландшафт складається з агробіогеоценозів та інших структур (населені пункти, 
тваринницькі ферми тощо), зв'язаних між собою в єдине ціле, створюючи суперсистему[1].  

Агробіорізноманіття - це різноманіття живих організмів (рослин, тварин та 
мікроорганізмів), які вирощуються в сільськогосподарських регіонах, сприяють 
сільськогосподарському виробництву чи використовують райони ведення сільського 
господарства для забезпечення себе кормом і притулком. 

Біорізноманіття є досить складним біологічним феноменом, який до певної міри 
функціонує природним чином і особливо у нашій країні залежить від усього процесу 
сільськогосподарського виробництва. Біорізноманіття є також досить комплексним об’єктом, 
який можна класифікувати на підставі біологічних властивостей, різноманіття та наявності 
різних складових елементів. 
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знайшли відображення у «Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року». 
Тому вивчення сучасного екологічного стану меліорованих земель на територіях малих і 
середніх річок, які є притоками Дніпра є актуальним, адже їх стан є складовою загальної 
екологічної ситуації в межах дніпровського басейну. 

Басейн р. Ірпінь розташований, переважно, у перехідній частині між зонами Полісся і 
Лісостепу. Ґрунтоутворюючими породами є піщані та супіщані алювіальні відкладення, 
мергелізовані суглинки, частково еолові піски та торфові відкладення. Ґрунтовий покрив 
представлений болотними, дерновими та дерново-підзолистими ґрунтами. В межах заплави 
діє Ірпінська меліоративна система, яка регулює стік поверхневих та рівень підґрунтових 
вод, а також подає воду для зволоження підвищених ділянок заплави. Осушення 
здійснюється мережею відкритих каналів і матеріальним дренажем. 

Важливим критерієм при оцінці екологічного стану заплави є водний режим земель, 
рівень родючості, наявність деградаційних процесів, хімічний склад підземних та 
поверхневих вод, стан рослинності, якість продукції. 

Під час польових експедиційних досліджень нами встановлено, що за рівнем 
підґрунтових вод (РПГВ) у заплаві протягом 2012-2013 рр. стан заплавних земель 
оцінювався як несприятливий для культурної рослинності. Зокрема, майже в усіх грунтових 
відмінах РПГВ коливався в межах 7-57 см в весняно-осінній періоди та 96-150 см – влітку, 
що характеризує підтоплення грунтової товщі, і як наслідок розвиток поверхневого оглеєння, 
що в свою чергу призводить до переущільнення кореневмісного шару. Проте, якщо 
оцінювати з іншої точки зору, то це явище вторинного заболочування можна розцінювати як 
відновлення природніх екосистем. 

Крім того, на осушених торфовищах тут часто можна зустріти пірогенні явища, які 
призводять до непоправної втрати цінної органічної речовини. 

Несприятливим моментом є також знаходження несанкціонованих сміттєзвалищ у 
заплаві річки.  

Вцілому на даному етапі екологічний стан може бути оцінений на «задовільно». 
Проте, особливої уваги потребує мінімізація антропогенного впливу на цю територію.  
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Життя людини у сучасній економічно розвиненій державі, так чи інакше пов’язана із 

задоволенням перш за все власних потреб, і споживання енергоресурсів у цьому випадку 
відіграє не останню роль. Раціональне використання природних ресурсів дає можливість 
отримувати відносно дешеву електроенергію, яка є менш небезпечною, ніж, наприклад, атомне 
паливо. Сучасне нераціональне і необачне використання природних енергоресурсів призводить 
до різкого скорочення невідновлюваних природних ресурсів, і як наслідок, призведе до 
загальносвітової енергетичної кризи. Сучасне індустріальне суспільство немислиме без таких 
непоновлюваних енергоджерел, як газ, нафта і вугілля. Високорозвинуті країни отримують з них 
близько 80% енергії. Для вироблення електроенергії у світі за останні 30 років на теплових 
електричних станціях (ТЕС) використано 76млрд тонн вугілля, 3млрд тонн мазуту, 3трлн 
кубічних метрів газу, а на АЕС - тільки 0,2млн тонн ядерного палива. Якщо розглядати 
структуру світової витрати палива людством, то атомна енергетика посідає близько 6%, 
органічне паливо - близько 89%, а всі нетрадиційні джерела енергії - лише 2%. Спалювання 
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природному середовищу. Природні екосистеми залежно від типу рельєфу, гідрологічних 
умов, четвертинних відкладів, ґрунтів, рослинності мають різну стійкість до антропогенного, 
у тому числі й рекреаційного навантаження. 
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Нітрати – це солі азотної кислоти, в невеликих кількостях вони не небезпечні, оскільки не 
відносяться до отруйних речовин і в мінімальній кількості існують практично у кожному продукті, 
який ми вживаємо в їжу. Вони містяться в землі, в підземних водах та в невисоких концентраціях 
у звичайному повітрі, який зіпсований екологією міст і мегаполісів. В повітря вони попадають від 
вихлопних газів і промислових та нафтопереробних підприємств, у ґрунт і воду при розкладанні 
загиблих рослин і живих організмів. 

Але найбільша кількість нітратів привносить в природу людина при 
сільськогосподарській діяльності. Адже азот – це один з найважливіших поживних речовин 
для рослин і овочів,  його додаткове внесення в ґрунт, для стабільного і більш якісного 
зростання просто необхідно. Звичайно, ми говоримо про добрива. Споконвіку для цього 
використовувалися справжні природні елементи, такі як гній, пташиний послід і зола, але з 
розвитком промисловості були винайдені мінеральні добрива, які містять в десятки разів 
більше поживних речовин, які прискорюють зростання рослин, роблять їх більш красивими і 
великими, а також стимулюють значно більше плодоносити.  

Вплив нітратів на людину є небезпечним, оскільки  вони здатні  перетворюватися в 
нітрити. Нітрити являються солями азотистої кислоти. Саме вони по-справжньому 
небезпечні для організму людини і можуть завдати йому непоправної шкоди, як прямої, так і 
непрямої, вони мають дуже високу токсичність і вважаються в 30 разів більш небезпечними, 
ніж нітрати. Допустима добова доза нітратів для дорослої людини складає 325 мг. 

Дослідження виявили, що токсичний вплив нітратів у харчових продуктах 
проявляється слабше, ніж нітратів, що розчинені у питній воді, приблизно у 1,25 раз. Надмір 
нітратів у плодоовочевій продукції є не лише наслідком неправильного використання 
азотних добрив, а й результатом сорбції окисів азоту безпосередньо з атмосфери, які 
утворюються при спалюванні різних видів палива. Основними причинами надміру нітратів у 
овочах із закритого ґрунту (парники, теплиці) є недостатнє освітлення, загущення посівів. 

Велике значення для зниження вмісту нітратів має технологічна обробка 
сільськогосподарських продуктів. Так, при митті кропу, салату, петрушки й інших зелених 
культур кількість нітратів знижується на 20 %, а після двогодинного вимочування у воді на 
30-60 %. Відварювання до готовності картоплі, буряків, моркви (після чистки і миття) 
дозволяє знизити концентрацію цих речовин відповідно на 65, 35, 25, 70 %. 
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Проаналізувавши особливості нітратів та нітритів як продуктів життєдіяльності 
рослин і токсикантів, стан забруднення ними харчових продуктів, заходи щодо обмеження їх 
токсичного впливу на людину та оцінку їх фактичного навантаження на організм людини, 
можна дійти висновку, що ситуацію не треба ані драматизувати, ані нехтувати нею. 
Необхідно дотримуватись правил агротехніки вирощування сільськогосподарських культур 
та не зловживати використанням мінеральних добрив. 

Література: 
1. Нитраты и качество продуктов растениеводства [Текст] / [А.П. Лешков, 

В.М.Назарюк, Г.И.Ткаченко и др.]. - Новосибирск : Наука.Сиб.отд-ние, 1991. - 165 с. : ил.  
2. Український портал споживача з маркування продукції http://www.gpp.in.ua/ 
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Мала А.В., аспірант 
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Національний університет біоресурсів та природокористування України 
Органічне виробництво забезпечує отримання безпечної та високоякісної 

сільськогосподарської продукції з мінімальним впливом на навколишнє природне 
середовище, а також збереження природних ресурсів. 

Нами було обрано показники для оцінювання сільськогосподарського підприємства щодо 
відповідності вимогам органічного виробництва сільськогосподарської продукції згідно 
нормативних документів Європейського союзу (Постанов ЄС 837/2007 та 889/2008), США 
(Національна органічна програма, NOP), Японії (JAS), а також національних нормативних 
документів. Також визначено показники, які фіксуються в державній статистичній звітності та 
інших офіційних документах кожним виробником сільськогосподарської продукції.  

Доцільно оцінювати сільськогосподарського підприємства по кожному із секторів 
виробництва з врахуванням загальних та спеціальних показники. Ми виділили, що до 
загальних показників варто віднести економічні, екологічний стан території розміщення 
господарства, а також забезпечення виробництва технікою та іншими необхідними засобами. 
До спеціальних показників належать ті, які характеризують кожен окремий наявний сектор 
виробництва, зокрема сектор рослинництва, тваринництва, переробки продукції, 
транспортування, пакування, маркування, персоналу та реалізації виробленої продукції.  

Наші дослідження показали, що оцінювання сектору виробництва продукції 
рослинництва необхідно здійснювати за такими показниками як: структура посівних площ та 
розташування полів, придатність ґрунтів щодо вимог органічного виробництва, урожайність 
вирощуваних сільськогосподарських культур, придатність сівозміни, система удобрення та 
захисту сільськогосподарських культур, походження насіння та садивного матеріалу. Сектор 
тваринництва повинне оцінюватися за розміщенням тваринницьких комплексів, утриманням 
сільськогосподарських тварин, походженням тварин, способом репродукції тварин, складом 
та якістю кормів, препаратами, які використовувалися для лікування тварин. Оцінювання 
сектору переробки проводиться за показниками обсягів переробки, способів переробки та 
оцінкою речовин, які використовувалися під час первинної обробки та переробки органічної 
сільськогосподарської продукції. Водночас, сектори транспортування, пакування, 
маркування та реалізації продукції виступають як заключний етап підготовки 
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Проте зонами його найбільш масового розмноження вважають південно-східний Степ – 
Луганську, Донецьку та Запорізьку області. 

При обстеженні дослідних ділянок та фермерських господарств було знайдено 
личинки південної соняшникової шипоноски. Так на обстеженій ділянці КЛНАУ «Колос»  
було виявлено пошкодження кожного стебла соняшника. 

У вересні -  жовтні за обстежень дослідних ділянок та фермерських господарств 
личинки виявили не тільки в стеблах, але й коренях рослин соняшника. 

Всі галереї прогризаються в напрямку до кореня. Вже з осені всередині нижньої частини 
стебла, кореневої шийки і основного кореня личинки виїдають всю серцевину. Пошкоджені 
південною соняшниковою шипоноскою стебла соняшника ламаються під дією вітру.. 

Перенасичення сівозмін соняшником в умовах північно-східного Степу призводить до 
значного зниження урожайності. Основними причинами низької продуктивності соняшнику 
є спрощення технології вирощування – використання багатьма господарствами дешевого 
насіння старих низькопродуктивних сортів. 

Упорядкування сівозмін, ретельне дотримання агротехніки вирощування соняшника, 
застосування сучасних екологічно орієтованих хімічних заходів сприятиме зменшенню 
шкідливості південної соняшникової шипоноски. 

Література: 
1. Буряков Ю.П. Агротехника возделывания подсолнечника. - М.: Высшая школа, 

1977. - 175с. 
2. Васильев Д.С. Агротехника подсолнечника. - М.: Колос, 1983. – 197с.  
3. Демянюк М.М., Яковлєв Р.В., Хирлюк М.Р. Ефективність інсектицидів проти 

південної соняшникової шипоноски // Карантин і захист рослин №7, 2009р. С. 4-7. 
4. Добровольский Б.В. Сем. Горбатки Mordellidae //Вредные жуки. – Ростов на Д.: 
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5. Никитчин Д.И. Подсолнечник. - К.: Урожай, 1993. - 192 с. 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Питання раціонального використання природних ресурсів в т.ч. і річкових басейнів є 

одним із найскладніших і найактуальніших проблем сучасності. Згідно досліджень багатьох 
вчених екологів, гідрологів, географів, ґрунтознавців найбільшого впливу зазнали заплавні 
території малих і середніх річок, в межах яких споруджено меліоративні системи. 
Осушувальна меліорація, яка є одним із активних антропогенних факторів викликає зміни в 
річковому басейні: водного режиму території, властивостей ґрунтів, структури 
біорізноманіття тощо. Також на погіршення ситуації в останні десятиліття вплинули зміна 
землекористування, безгосподарність та погіршення експлуатаційного стану меліоративних 
мереж. Зміни, в т.ч. і негативні, які відбулися на осушуваних територіях, привернули увагу 
наукової спільноти і виробничих організацій водогосподарського комплексу. В сьогодення 
питання забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
На північному сході України зафіксовано поширення та шкідливість нового 

небезпечного шкідника соняшника – південної соняшникової шипоноски (Mordellistena 
parvuliformis Stshegol – Bar., 1930). 

В ентомофауні агроценозів соняшнику найбільш поширені: сірий буряковий 
довгоносик, ковалики, піщаний мідляк, геліхризова попелиця, трипси, саранові, гусениці 
лучного метелика, підгризаючих і листогризучих совок, соняшникова вогнівка, шипоноски 
та соняшниковий вусач. 

 Серед цих шкідників найбільше значення, наразі, має південна соняшникова 
шипоноска. 

Цю комаху вперше описала в 1930 р. Т.І. Щєголєва-Боровська і, хоча В.Н. Щеголєв та 
інші в 1934 р. згадують про неї, як про таку, що зустрічається на соняшнику, вона практично 
не шкодила цій культурі. Іншими словами, в ентомологічній літературі, починаючи з 1930 р., 
є згадування про південну соняшникову шипоноску, як про вид, а не як про злісного 
шкідника соняшника. 

Південна соняшникова шипоноска, або горбатка, належить до родини Mordellidae, 
ряду Coleoptera – твердокрилі. 

Родина шипоноски відносно малочисельна – налічує у світовій фауні понад 130 видів, 
з яких більше 90 зустрічається в межах України. 

Крім того, що личинки деяких видів можуть пошкоджувати технічні й ефіроолійні 
культури, жуки переносять збудників грибних і вірусних хвороб. 

Починаючи з 2004 року, з різних місць південних і східних регіонів України почали 
надходити повідомлення про пошкодження соняшника невідомим шкідником. Після 
виявлення у 2006 р. личинок і виведення з них дорослих комах вони були ідентифіковані 
науковим співробітником інституту зоології НАНУ В.К. Односумом як південна 
соняшникова шипоноска (горбатка) (Mordellistena parvulliformis Stshegol – Bar, 1930). 

Така поява шипоноски є цілком закономірною, оскільки, починаючи з 2003 р., посівні 
площі під соняшником в Україні зросли практично вдвічі і в структурі сівозмін різко 
перебільшили науково обґрунтований і рекомендований показник – 8%, що й стало 
основною причиною різкого наростання чисельності цього шкідника, появи нового-старого 
шкідника, агресивність якого за таких умов зросла до критичної межі. 

Дослідження проводили в 2012-2013рр. в умовах фермерських господарств та комплексу 
«Колос» Луганського національного аграрного університету за загальноприйнятими методиками . 

Особливу небезпеку представляє шипоноска за чисельності личинок понад 15 екз. на 
одне стебло, оскільки за такої щільності її популяції відбувається суттєве зменшення 
продуктивності культури. З пошкоджених рослин виходить нижча урожайність, насіння стає 
дрібним, трапляться багато слабо виповненого, з легким ядром, спостерігається 
пустозерність. Крім того стебла, у яких личинки знищили серцевину, не здатні протистояти 
поривам вітру, у серпні - вересні часто ламаються від маси кошика, що робить неможливим 
механізоване збирання врожаю. 

Нашими експедиційними дослідженнями встановлено, що цей фітофаг поширений 
майже у всіх районах культивування соняшнику – в Миколаївській, Херсонській, 
Запоріжській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях та на півночі Криму. 
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сільськогосподарської продукції до споживання, проте вони є надзвичайно важливими, 
оскільки навіть незначна помилка на якомусь з цих етапів може призвести до невідповідності 
всього кінцевого харчового продукту вимогам органічного виробництва. Зокрема, 
важливими для сектору транспортування є час транспортування, стан транспортного засобу, 
тощо; для сектору пакування – тара для пакування, методи пакування; для сектору 
маркування – походження речовин, що використовуються для пакування та методика 
маркування; сектор реалізації продукції – контроль за реалізацією сільськогосподарської 
продукції. Сектор персоналу виступає як допоміжний етап оцінки, оскільки кваліфікація 
працівників господарства повинна відповідати посадам, які вони займають.  

Отже, оцінювання сільськогосподарського виробництва щодо відповідності вимогам 
органічного виробництва здійснюється за кожним із секторів господарства, оскільки до них 
ставляться специфічні вимоги, що забезпечують отримання високоякісної продукції. 
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Науковий керівник - Боголюбов В.М., кандидат технічних наук 
Національний університет біоресурсів та природокористування України  

В доповіді ООН, про стан водних ресурсів світу, прогнозується, що вже  в 2050 році 
нестача водних ресурсів буде досить вагомим фактором для більш ніж 5 мільярдів жителів 
планети. Однією з головних причин виснаження природних ресурсів є забруднення 
підземних і поверхневих вод промисловими, побутовими і сільськогосподарськими стоками. 
Практична вся антропогенна діяльність прямим чи опосередкованим чином впливає на 
гідросферу. Під поверхневим стоком розуміють води, що утворюються внаслідок опадів або 
під час танення снігу, які збираються на поверхні водозбору і стікають по цій поверхні 
природними схилами за певний час. 

На сьогоднішній день, в басейнах малих річок в результаті інтенсивної антропогенної  
діяльності ( вирубка лісових насаджень, промислова і сільськогосподарська діяльність) 
суттєво виросло споживання води, зменшився річковий стік і енергетика річок. Що в свою 
чергу призвело до зменшення самоочисної здатності річок і погіршення якості водних 
ресурсів. 

Тому , не можна оминути вище згадані проблеми. Інтенсивність забруднення відкритих 
водойм можна значно зменшити шляхом управлінням режимами поверхневого стоку з 
сільськогосподарських територій. Доцільно створити такі режими надходження стокових 
вод, які б мінімізували процеси забруднення вод на всій території водозабору. 

Поверхневий стік у природних умовах являє собою єдину природну систему. 
Враховуючи тісні взаємозв’язки біотичних і абіотичних чинників, всі роботи з використання 
та регулювання поверхневого стоку слід розглядати тільки в комплексі із заходами, що 
здійснюються на водозаборі. 

Методи управління поверхневим стоком можна класифікувати на організаційно-
законодавчі та інженерні. До перших методів в першу чергу відносять законодавчі 
(встановлення водоохоронної зони, прибережних захисних смуг), організаційні ( наприклад, 
встановлення місцевими органами влади правил використання різних територій, які 
забезпечують охорону і захист водних об’єктів , розташованих на цих територіях). До другої 
групи методів відносяться гідромеліоративні (осушення і зрошення, що суттєво змінює 
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практично всі елементи водного балансу), лісотехнічні (організація лісових, полезахисних, 
протиерозійних і водоохоронних насаджень,в басейні водозбору) та агротехнічні 
(раціональне ведення с.-г., контурно-меліоративна організація території, додержання правил 
агротехніки, втілення комплексних протиерозійних і водоохоронних заходів та ін.). 

 Таким чином, щоб зменшити негативний вплив поверхневого стоку з 
сільськогосподарських територій на водні об’єкти, необхідно забеспечити стимулювання 
впровадження протиерозійних та природоохоронних технологій.   

 
УДК 631.51: 631.95 

ІННОВАЦІЙНІ СПОСОБИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЗА ОРГАНІЧНОЇ СИСТЕМИ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА 

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

INNOVATIVE METHODS FOR TREATMENT OF SOIL ORGANIC FARMING SYSTEM 
Шкарівська Н.Г., студентка 2 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Строкаль В.П., кандидат педагогічних наук 
Національний університет біоресурсів та природокористування України  

Одним з основних напрямів державної політики України в галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених 
Постановою Верховної Ради України №188/98-ВР «Про основні напрями державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки» (від 05.03.1998 р.), є «активізація переходу сільського господарства на 
біологічні методи господарювання та виробництво екологічно чистої продукції». 

Сьогодні в аграрному виробництві України все більшого значення набувають інноваційні 
технології, що є необхідним для створення умов підвищення ефективності використання 
потенціалу аграрного сектора та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції, забезпеченню продовольчої безпеки країни тощо. Ефективність 
органічного землеробства залежить від правильного обробітку ґрунту, оскільки від цього залежить 
інтенсивність сходів, проникнення коренів рослин у ґрунт. Отже, постає актуальним питання щодо 
зміни системи обробітку ґрунту, яка б могла забезпечити стійкий розвиток аграрного сектора 
економіки  й зупинити деградаційні процеси в ґрунті. Питаннями застосування ресурсоощадливих 
технологій обробітку ґрунту займались такі вчені як: М.К.Шикула, В.В.Медведєв, А.Д.Балаєв, 
А.М.Малієнко, С.С.Антонець і інші. 

Серед новітніх технологій обробітку ґрунту використовують: безплужний, 
консервативний, мінімальний та нульовий обробіток, а також пряму сівбу. Використання 
цих видів обробітку дає значні перспективи для розвитку органічного землеробства в 
Україні. Технологічні розробки виробників сільськогосподарської техніки дозволяють 
проводити такий обробіток ґрунту, який створює сприятливі умови для розвитку рослин 
враховуючи відмову від застосування гербіцидів та пестицидів. Так, заміна лемеха (плуга) на 
плоскоріз чи дискування дозволяє не лише зменшити затрати (зекономити на витратах 
пального і робочого часу), а й зменшити ймовірність шкідливої дії водної та вітрової ерозії. 
Використання спеціальних зернових сівалок дозволяє проводити сівбу озимої пшениці в 
міжряддях зібраних просапних культур (кукурудзи, сої), що особливо цінно у східних 
районах Лісостепу і степу, де кількість опадів є лімітуючим фактором врожайності. Крім 
того у міжряддях залишків кукурудзи створюється особливий мікроклімат – рослини менше 
піддаються повітряним посухам, взимку краще захищені від морозу, а навесні, за рахунок 
післяжнивних залишків, що виконують роль куліс, мають додатковий запас вологи. 

Крім того, все ширше використовуються сучасні технології, які дозволять зменшити 
вплив людського фактору на проведення обробітку ґрунту. До них можна віднести GPS 
(Global Positioning System) навігацію, яка представляє собою систему управління 
сільськогосподарською технікою за допомогою супутникової системи, забезпечуючи вимір 
відстані, часу та визначення місця розташування. навіть в умовах поганої видимості. Ці 
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БИОИНДИКАТОРЫ АНТРОПОГЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА 
АГРОБИОРАЗНООБРАЗИЕ 

BIOINDICATORS OF ANTHROPOGENIC PRESSURE ON AGROBIODIVERSITY 
Соловей В.О., магістр факультету екології і сталого розвитку 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Біорізноманіття є природним капіталом, ключовим чинником забезпечення 

екологічної рівноваги довкілля [1, 2]. В країнах Європейської спільноти для аналізу стану 
біорізноманіття території широко використовують індикативний підхід, в тому числі – індекс 
MSA [3, 4]. Індекс розраховується як добуток типологічних одиниць агроландшафту з 
урахуванням відповідних показників впливу на стан біоти. Таким чином, індекс «враховує» 
довготривалі чинники екологічного впливу і не «реагує» на короткочасні, які можуть 
призводити до кризи біорізноманіття (наприклад, застосування пестицидів, агрохімікатів 
тощо). Для наших реалій оптимальним може бути використання методів біоиндикації на 
основі систем моніторингу біоти агроландшафтів, які вже  функціонують в Україні і можуть 
дозволити визначати наявність екологічних порушень. Екологічне обґрунтування потенційно 
індикаторних видів потребує аналізу довгих статистичних рядів спостережень за біотою. В 
Україні функціонує тільки вид моніторингу стану біоти агроландшафтів – облік чисельності 
тварин і птахів, які є об’єктами полювання. Моніторинг проводять підрозділи Українського 
товариства мисливців та рибалок (УТМР). – 2677 єгерів, які контролюють 33,3 млн га 
мисливських угідь, у т.ч. лісових угідь - 3,4 млн. га (10%), поля і луги - 28,1 млн.га (86%), 
водно-болотяні угіддя - 1,3 млн.га та інші [141]. 

Мета досліджень полягала в екологічному обґрунтуванні потенційно індикаторних 
видів стану агробіорізноманіття шляхом аналізу зв’язку чисельності тварин і птахів, які є 
об’єктами полювання, з індексом MSA різних територій Придеснянського мисливського 
гоаподарства Чернігівської області. 

Для аналізу використовували показники чисельності популяцій за районами таксації. 
Встановлено, що кореляційний зв’язок між осередненими показниками MSA районів та 
чисельністю популяцій окремих видів різниться. Так, кореляційний зв’язок між MSA та 
чисельністю фазана слабкий від’ємний (r = –0,07), також він слабкий для перепілки (r=0,25). 
Проте між чисельністю зайця, куріпки та MSA кореляційний зв’язок помітний: r=0,65 та 
0,60, відповідно. 

Отримані нами дані дозволяють дійти висновку, що представників аборигенних видів 
фауни – сіру куріпку та зайця-русака є потенційно індикаторними видами. Налагоджену 
систему моніторингу цих видів слід використовувати для контролю екологічного стану 
навколишнього природного середовища.  
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

В умовах погіршення стану навколишнього природного середовища  особливо гостро 
постає проблема забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування. 
Загальновідомо, що якість сільськогосподарської продукції не завжди відповідає чинним 
українським, а тим більше міжнародним стандартам. Аналіз стану харчування найбільш вразливої 
і незахищеної категорії населення України – дітей, свідчить про тенденцію його погіршення [1]. 

На сьогодні діє Закон України «Про дитяче харчування», яким визначено, що для 
виробництва продуктів дитячого харчування застосовується сировина, яка виробляється у 
спеціальних сировинних зонах. Протягом 2011-2012 рр. проведено комплекс науково-дослідних і 
організаційних робіт з підготовки ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» до 
перевірки на відповідність вимогам спеціальних сировинних зон і розпорядженням Голови 
Київської обласної державної адміністрації за № 437 йому надано відповідний статус. Наказом 
Міністра агрополітики України від 17.12.2012 р. за № 775 ВП НУБіП України «Агрономічна 
дослідна станція» внесено до Реєстру спеціальних сировинних зон [2]. 

У спеціальних сировинних зонах дозволено використовувати пестициди лише 
природного походження, що регламентується Законом України “Про пестициди і 
агрохімікати” та Постановою КМУ за №1195. Тому було здійснено аналіз  системи захисту 
сільськогосподарських культур ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», яка 
застосовувалася протягом 2013 року. Отримані результати дозволили оцінити асортимент 
препаратів згідно класифікації ВООЗ і встановити наступне: більша частина препаратів 
відноситься до III i IV класу небезпечності – помірно і мало небезпечні. Це такі препарати як 
Харнес, Кратос, Базагран, Імпакт 500, Таск 64, Мілагро, Гезагард, Базис 75, Гранстар Про, 
Хармоні 75, Раундап, Фалькон 460 ЕС, Раксіл Ультра, Рекс Дуо; незначна частина препаратів 
належить до класу дуже небезпечних і небезпечних. Серед них необхідно відмітити  Фастак, 
ЗелекСупер. Такі препарати як Фастак, ЗелекСупер, Харнес, Кратос, Базагран, Імпакт 500, 
Фалькон 460 ЕС, Таск 64 можуть викликати порушення процесів ембріогенезу сприяючи 
аномаліям розвитку; ракові захворювання; подразнення дихальних шляхів, шкіри, очей; 
ендокринні захворювання, дерматит. Подальше використання цих препаратів у спеціальних 
сировинних зонах  може негативно вплинути на якість продукції, а тим самим на здоров’я 
людей. За результатами наших досліджень було запропоновано у спеціальній сировинній 
зоні ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» застосовувати препарати 
природного походження, які зареєстровані в Україні. Серед них необхідно відмітити Агат 25-
К ПА, Бізар, Біополіцид (БСП), Гуапсин, Мікосан В та Н, Мітігейт, Натугард, Планпиз БТ, 
Псевдобактерін – 2, Сабрекс біопрепарат, Сезар, Трихофіт. Препарати належать до 4 класу 
(мало небезпечні) [3]. 
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1. Макаренко Н.А. Спеціальні сировинні зони - важлива складова вітчизняного 
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перспективи розвитку та інноваційні технології. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 20- 22. 

2. Газета Національного університету біоресурсів і природокористування України – 
Електронний ресурс: режим доступу [http://nubip.edu.ua/sites/default/files/ku_9_13_u3.pdf]. 
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системи використовують для визначення поточного положення сільгосптехніки. Таким 
чином досягається дуже висока точність водіння відповідно до заданої траєкторії. Це 
дозволяє забезпечити сприятливі умови для росту та розвитку рослин, відновлення та 
постійне покращення родючості ґрунту, знищення шкідників і деяких захворювань. 
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З метою контролю за дотриманням природоохоронних норм і правил у процесі 

господарської діяльності та визначення впливу підприємства на навколишнє середовище 
розробляється екологічний паспорт. 

Екологічний паспорт – нормативно-правовий документ, що містить вичерпні данні 
про місце знаходження, функції, характеристику об’єкта, ступінь використання природних та 
інших ресурсів, їх вплив на основні компоненти довкілля [1].  

Екологічна паспортизація є основою для проведення екологічного аудита, оскільки 
вона надає інформацію та широкий обсяг показників виробництва, окремих територій та 
об'єктів для оцінки та аналізу чинників досліджуваного об'єкта, що негативно у впливають 
на довкілля. 

Вивченням паспортизації, як методу ефективного управління в охороні довкілля 
присвячені роботи: В. Я. Шевчука, Т.П. Галушкіної, І.М. Потравного, О.І. Амоші. Еколого-
економічні механізми, теоретичні засади, методики екологічної паспортизації представлено в 
роботах Ю.М. Саталкіна, В.М. Навроцького, В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлика, Н.М. Рідей, 
В.П. Строкаль. 

Екологічний паспорт містить в собі загальні відомості про підприємство, природно-
кліматичну характеристику району розташування підприємства, відомості про технологію 
виробництва, схеми руху матеріалів, характеристику сировини, матеріальних та енергетичні 
ресурсів, земельних ресурсів і ділянки, на яких розташоване підприємство, викидів в атмосферу, 
водоспоживання і водовідведення, характеристику відходів виробництва, рекультивацію 
порушених земель, транспорту підприємства, екологічної діяльності підприємства, в тому числі 
витрат на природоохоронні заходи, платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин, за 
використання природних ресурсів, розміщення відходів виробництва [2]. 

Отже, створення екологічного паспорта підприємств дозволяє чітко та вчасно оцінити 
рівні антропогенних впливів, проводити екологічну оцінку рівнів впливів викидів та скидів 
від виробничого процесу, сприяти проведенню екологічних експертиз, визначати 
відповідальність за недотримання встановлених правових норм з питань 
природокористування. Екологічна паспортизація дозволяє вирішити різного роду проблемні 
питання в сфері охорони довкілля, збереженні та відновлення природних комплексів та 
екосистем. 

Література: 
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Шумове забруднення завжди вважалося менш небезпечною формою, чим інші види 
забруднення НПС, а люди практично не хвилюються про те, як шум впливає на їхнє 
здоров’я. Але, він призводить у людини до підвищення втоми, зниження розумової 
активності, неврозів, росту серцево-судинних захворювань, погіршення зору. Шум будучи 
постійним подразником нервової системи, може викликати її перевантаження. Тому, 
особливо останнім часом, шумове забруднення завдає все більшої шкоди, як довкіллю, так і 
здоров’ю людини. 

За останнє десятиріччя у зв'язку зі значним розвитком міського транспорту і 
механізацією промисловості зросла інтенсивність шуму й у побуті, тому як несприятливий 
фактор він придбав велике соціальне значення. Дослідженнями встановлено, що шум може 
бути фізичним наркотиком, оскільки ритмічні звуки викликають звукове сп'яніння. Цей 
ефект використовують у шоу-бізнесі (рівень шуму сучасної електромузики сягає до 130 дБ). 

Шум має визначену частоту, чи спектр, що виражається в герцах, і інтенсивність – 
рівень звукового тиску, вимірюваний у дБ. Для людини область чутних звуків визначається в 
інтервалі від 16 до 20 000 Гц. Найбільш чутливий слуховий аналізатор до сприйняття звуків 
частотою 1000-3000 Гц (мовна зона). 

Вимірювання, аналіз і реєстрація спектра шуму виробляються спеціальними 
приладами – шумомірами і допоміжними приладами (самописці рівнів шуму, магнітофон, 
аналізатори статистичного розподілу, дозиметри та ін). 

Рівень звуку, який створюється підприємством або транспортом на території житлової 
забудови, визначається санітарними нормами, а нормування шуму в житлових будинках та 
будівлях громадського призначення – за СНіП - 3077-84. 

Санітарні норми встановлюють допустимі рівні шуму, проникаючого в приміщення 
житлових і громадських будівель від зовнішніх і внутрішніх джерел, і допустимі рівні шуму 
на території житлової забудови. У відповідності до СН-3077-84, гранично допустимі рівні 
шуму для відповідного часу доби, для житлових та громадських будівель на території 
житлової забудови встановлюються у розмірі: для денного часу (з 7.00 до 23.00) – 40 дБ; для 
нічного часу (з 23.00 до 7.00) – 30 дБ.  

Проведені нами вимірювання рівню шуму на території НУБіП України 
підтверджують дані про зростання рівня шуму в останні роки. Так, середній рівень шуму на 
території гуртожитків і в навчальних аудиторіях перевищує допустимі норми в середньому 
на 10-15 дБ, і досягає відповідно у денний час 60-70 дБ, у нічний час – 48-55 дБ; 

Загально відомо, що адаптація до шуму неможлива. Тому, одними з основних 
способів боротьби з шумовим забрудненням і його негативною дією на людину є якісна 
звукоізоляція приміщень, що знаходяться поблизу джерел шуму, удосконалення 
використовуваних людиною технічних засобів, у бік зниження генерації ними шуму.  

Література 
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метою   визначення  та  прогнозування  впливу  відходів  на навколишнє природне 
середовище,  своєчасного виявлення  негативних наслідків,  їх  відвернення  та  подолання.  

Відповідно  до ДБН В.2.4-2-2005. «Полігони твердих побутових відходів. Основні 
положення проектування» на полігонах має бути створена СМ та заходи з екологічної 
безпеки довкілля. 

На даний час під моніторингом об’єктів поводження з ТПВ  в нашій країні розуміють 
лише місце їх розташування, кількість та період експлуатації. Моніторинг полігонів ТПВ в 
Україні, повинен здійснюється відповідно до [3]. Основні цілі даних рекомендацій полягають 
у запровадженні СМ на стадії їх проектування та будівництва. Для сміттєзвалищ та полігонів 
що експлуатуються та тих, що потребують проведення рекультиваційних робіт моніторинг 
не передбачений, для них відсутні будь-які законодавчо закріпленні організаційно-методичні 
підходи, інформаційне забезпечення та практичні рекомендації, що викликає велику 
кількість проблем на шляху його практичної організації. 

Запровадження СМ діючих полігонів з відповідною його методично-науковою 
організацією забезпечить якісну оцінку їх екологічного ризику, впливу на природне середовище та 
прилеглу територію. Розробка науково-методичного забезпечення комплексного моніторингу 
полігонів ТПВ  необхідно насамперед, для безпечної їх експлуатації та  підвищення повноти, 
достовірності, і якості інформаційного обслуговування сфери поводження з ТПВ, забезпечення 
оцінки їх стану та запобігання негативного впливу  на довкілля. 

Моніторинг полігонів ТПВ повинен проводиться на всіх етапах життєвого циклу 
полігону. При цьому під час різних циклів моніторинг повинен мати різні завдання і 
специфіку, відповідно і програму [4]. У зв'язку з цим виникає необхідність прийняття мір з 
екологічної реабілітації порушених територій та повернення в господарський обіг 
деградованих земель, що знаходяться поряд з полігонами ТПВ і надання їм природних 
можливостей, для відновлення своїх функцій. 

Перші кроки на шляху впровадження СМ об’єктів поводження з ТПВ слід починати з 
чіткого визначення об’єкту. Насамперед, необхідно розуміти різницю між сміттєзвалищем та 
полігоном ТПВ, яку більшість науковців у своїх працях ігнорують, адже від цього  
починаються відхилення на шляху впровадження моніторингу. 

Полігони ТПВ є інженерними спеціалізованими спорудами, які призначені для 
захоронення твердих побутових відходів [1]. Тобто, це природоохоронний об’єкт, 
спроектований у відповідності з діючими будівельними, санітарними та екологічними 
нормами. 

Сміттєзвалище – несанкціоноване стихійне місце зберігання відходів, без дотримання 
будь-яких норм. Тому,  полігони ТПВ і сміттєзвалища не потрібно ототожнювати, це різні з 
точки зору безпеки об’єкти, і відповідно організація СМ для них несуть різні завдання. 
Головним завданням моніторингу сміттєзвалищ є – організація дій з його повної ліквідації, 
полігонів ТПВ – забезпечення безпеки природного середовища. 

На нашу думку об’єктом дослідження має стати насамперед – тіло полігону, і лише 
після остаточного його вивчення, потрібно досліджувати безпосередньо вплив на природне 
середовище.  

Таким чином, моніторинг полігонів ТПВ має об’єднати в собі інформацію про місце 
складування відходів, дослідження його впливу на природне середовище  та рекомендації 
щодо шляхів його зменшення. 
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Екологічна експертиза спрямована на підготовку висновків про відповідність 
запланованої чи здійснюваної діяльності нормам та вимогам законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. 

Метою екологічної оцінки технологій вирощування сільськогосподарських культур є 
запобігання їх негативного впливу на стан навколишнього природного середовища та 
здоров'я людей, а також оцінка ступеня їх екологічної безпеки. 

Процедура проведення екологічної експертизи повинна передбачати перевірку 
наявності та повноти необхідних матеріалів (підготовча стадія); аналітичне опрацювання 
матеріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх 
основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та 
ефективності екологічних обґрунтувань (основна стадія); узагальнення окремих експертних 
досліджень, одержаної інформації та наслідків застосування технології, підготовку висновку 
екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам (заключна стадія). 

Основою екологічної експертизи є нормативи, згідно яких визначається рівень безпеки 
і екологічні ризики. Екологічну оцінку доцільно здійснювати за системою показників і 
нормативів, яка враховує вплив технологій на екотоксикологічний, агрохімічний, 
гідрохімічний стан агроекосистеми, якість продукції, продуктивність, і проводиться оцінка 
технологій за 4 класами.  

Попередню оцінку технологій вирощування сільськогосподарських культур, а саме їх 
екологічну експертизу, доцільно проводити на стадії розробки та апробації перед широким 
впровадженням у виробництво. Це забезпечить уникнення негативного впливу на стан 
навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також дозволить оцінити 
ступінь екологічної безпеки технологій, які пропонуються сільськогосподарським 
виробникам. У висновку вказуються: можливі негативні впливи технології на стан довкілля і 
якість продукції; рекомендації щодо вдосконалення технології; обмеження використання 
технології в певних умовах (за необхідності). 

Отже, екологічна оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур за 
комплексом показників дає можливість об’єктивно оцінити окремі технологічні процеси, 
виявити недосконалі технологічні операції та розробити заходи щодо їх удосконалення. 
Такий підхід гарантує всебічну екологічну експертизу технологій і впровадження у 
виробництво продукції відповідно до міжнародних вимог і стандартів. 
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1. Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур / за 

ред. Н.А. Макаренко, В.В. Макаренко. — К.: ТОВ «ДІА», 2008. — 84 с.  
2. Екологічна експертиза: Навчальний посібник / Артамонов Б.Б.,Міронова Н.Г.-

Львів: Новий Світ-2000. — 142с. 
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Організація системи моніторингу (СМ) полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), 

законодавчо закріплене в досить багатьох нормативно-правових та законодавчих актах нашої 
країни. Так, насамперед  здійснення моніторингу передбачено ст. 29  ЗУ «Про відходи», з 
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Здоров’я людини значною мірою залежить від якості води, яку вона споживає. Тому 
екологічний стан поверхневих водних джерел, які є джерелом питного водопостачання населення, 
потребує досконалого вивчення та аналізу. Проте, сучасний екологічний стан більшості річок 
викликає занепокоєння, оскільки з кожним роком спостерігається все більше їх забруднення та 
виснаження промисловими, сільськогосподарськими, побутовими стічними водами.  

Річка Стрий є правою притокою Дністра. Вона перетинає Соколівський, Турківський, 
Дрогобицький, Стрийський та Жидачівський райони Львівської області. Вздовж її берегової смуги 
розташовано 21 населений пункт. Через річку проходить три трубопроводи із газо- та 
нафтотранзиту, що є потенційним джерелом забруднення. Вцілому на екологічний стан 
поверхневих та підземних вод області впливають такі взаємопов’язані фактори як: забруднення 
ґрунтів, атмосфери, зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження території.  

В сьогодення заплава р. Стрий та її приток повсюдно розорана та використовується 
для випасу великої рогатої худоби, що в свою чергу сприяє розвитку ерозійних процесів та 
зникненню різнотрав'я. Видовий склад рослин збіднений і представлений переважно осотом, 
кропивою, полином та собачою м'ятою. Різко знизилась самоочисна здатність річки. 
Інтенсифікація погіршення екологічного стану річки спостерігається за останні 30-40 років. 

Особливо антропогенне навантаження спостерігається в межах населених пунктів. 
Зокрема, в межах м. Стрий відмічено фактори такого негативного впливу, а саме: створено 
дві дамби, присутні сміттєзвалища і шлаконакопичувач ВАТ "ЖЦПК" в зоні водозбіру річки.  

Відмічено також обміління річки, що пов'язано із масовою вирубкою лісів в Карпатах, 
інтенсивної меліорації у районі водозбору річки, будівництвом потужного водозабору для м. 
Львова та водозабором ВАТ "ЖЦПК" для потреб целюлозно-паперового виробництва.  

На річці побудовано ряд дамб, що перегороджують річку і сприяють підніманню її 
рівня майже на 3 метри. На даному етапі це породжує основну екологічну проблему для р. 
Стрий. Побудова дамб призводить до уповільнення швидкості течії, зниження вмісту кисню 
перед нею, затримки мулу, твердих уламків, акумуляції важких металів та інших токсичних 
речовин у донних відкладах, ускладнення міграції риб та інших видів водних гідробіонтів, 
зміни температурного режиму водного середовища. В результаті уповільнення течії річки 
підвищується температура води. В свою чергу це призводить до руйнування популяції 
річкових мешканців, адже риби та інші гідробіонти дуже чутливі до перепадів температури. 
З екосистеми річки зникли такі риби як: ярозуб, ялець, жереха, красноперка і різко 
зменшилися популяції плотви, щуки, марени, ляща та міноги української. Крім того, в 
результаті скиду води з дамб відбувається руйнування берегової смуги вниз за течією.   

Проте, найбільш недопустимим фактом втручання у життєдіяльність річки Стрий є 
наявність сміттєзвалища ВАТ "ЖЦПК" на її водозборі, в яке поступає також побутове сміття 
м. Жидачева. Слід відмітити, що поблизу сміттєзвалища, існує діюче джерело, яке має 
зв'язок з водоносним горизонтом в гальках, підстилаючих дно кар'єру та прилеглої території, 
а тому має вплив на запаси питної води. Крім того, не меншої шкоди завдають 
несанкціоновані сміттєзвалища, розташовані на берегах. Також неефективно працюють 
очисні споруди в м.Стрий, що призводить до забруднення поверхневих вод річки.  

Отже, для збереження і відновлення екосистеми річки Стрий необхідно вжити 
комплекс природоохоронних заходів, пов’язаних із модернізацією очисних споруд, 
упорядкування прибережних територій, впровадження технологій із відновлення середовища 
існування гідробіонтів. 
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Забруднення підземних вод сполуками азоту (амонієм, нітритами та нітратами) – одна 
з найгостріших екологічних проблем України. Вона є наслідком зростаючого антропогенного 
навантаження на природні екосистеми та розбалансування ґрунтових процесів. Маючи 
високу розчинність у воді, нітрати легко втрачаються із ґрунту за рахунок поверхневого та 
внутрішньо-ґрунтового стоку. Позаяк вимивання нітратів саме по собі є негативним явищем 
як втрата цінного елементу живлення, значно більшу небезпеку являє міграція сполук азоту в 
ґрунтові води, вододжерела та відкриті водойми.  

Використання води, що містить нітрати, смертельно небезпечно для немовлят, 
особливо перших місяців життя. Всю Україну навесні 2010 року налякало два летальних 
випадки в селах Тернопільської та Волинської областей, коли дітям готували молочну суміш 
на криничній воді, забрудненій нітратами. Тільки ці трагічні події змусили керівництво 
країни звернути увагу на якість води децентралізованих джерел і дати вказівку перевірити 
воду криниць України щодо вмісту в них нітратів. Аналогічно до українських реалій, 
високий рівень нітратного забруднення характерний для ґрунтових вод багатьох країн 
Європи, наприклад, для Німеччини, Франції [1]. 

Численні дослідження [2] показали, що частота захворювання раком травного тракту 
залежить від вмісту нітратів у воді. Нітрати часто є причиною хвороб та загибелі риби в 
ставках, куди потрапляють побутові стоки чи неочищені відходи тваринницьких ферм. 
Нітрати часто бувають джерелом отруєння великої рогатої худоби та птиці, змушуючи 
фермерів шукати причини незрозумілих захворювань тварин. Нітрати порушують 
репродуктивні функції організмів внаслідок порушення гормонального балансу. Вживання 
води і продуктів харчування з високим вмістом нітратів призводить до значного збільшення 
частоти народження недоношених дітей Таким чином, актуальність проблеми забруднення 
підземних вод сполуками азоту має глобальний характер і наслідком її є пряма загроза 
здоров’ю та якості життя людей [2].  

Несприятливий, негативний ефект дії нітратів на людину, тварину, рослину, в цілому 
на екосистеми може проявлятися у широкому діапазоні концентрацій. Вміст нітратного 
азоту, що перевищує кілька десятих міліграмів на літр води, достатньо, щоб прискорити 
евтрофікацію поверхневих вод. Критерій для питної води, встановлений Агентством  з 
охорони довкілля США, рівний 10 мг/дм3 (за азотом). Цей показник можна вважати 
загальновизнаним, так як він прийнятий країнами Євросоюзу та ВООЗ.  

В даній роботі наведено результати визначення вмісту нітратів в 11 криницях, 
розташованих у сільських населених пунктах Київщини (с. Гатне, Новосілки, Пшеничне та 
ін.). Виявлено значну різницю вмісту нітратів у джерелах водопостачання, що свідчить про 
наявність антропогенного забруднення. У 7 зразках води шахтних колодязів вміст нітратів 
перевищував допустимий рівень. Максимальне значення складало 464 мг/дм3, що майже в 10 
раз більше встановленого нормативу (не більше 50 мг/дм3). Таким чином, воду колодязів, де 
виявлено пперевищення, категорично не дозволяється використовувати для питних цілей.  

Література: 
1. Eurostat data (September 2012). Agri-environmental indicator – nitrate pollution of water. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-
_nitrate_pollution_of_water. 
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природних акумуляторів вологи та фільтрів очищення води. Вони сприяють зниженню 
висоти паводкової хвилі, збільшенню тривалості паводку та попередженню катастрофічних 
явищ, збільшенню мінімального стоку річок у посушливі періоди. ВБУ також мають важливе 
соціально-культурне та економічне значення, як потенційний ресурс для рекреації та 
розвитку зеленого туризму. Водно-болотний фонд Київської області включає 1523 річки, 
загальною довжиною 8,7 тис.км, болота та заболочені землі площею 49,8 тис. га або 1,8% від 
загальної площі її території. 

Ця територія частково входить до складу природно-заповідного фонду Київщини 
(ландшафтних, гідрологічних, орнітологічних та ботанічних заказників тощо). Серед них 
найбільшу площу займають ландшафтні заказники загальнодержавного значення 
«Дніпровсько-Деснянський» – 1400 га, «Калитянська дача» – 1162 га, «Козинський» – 967 га, 
«Урочище «Мутвицьке» – 785 га; орнітологічний заказник загальнодержавного значення 
«Журавлиний» – 399,7 га (до об’єкту належить болотяний масив «Видра» – типове поліське 
важкопрохідне болото низинного типу); гідрологічні заказники загальнодержавного 
значення «Усівський-1», що є болотним масивом у заплаві р. Супій з типовою болотною 
рослинністю лівобережного Полісся (2307,4 га) та «Усівський-2» (1447,7 га), «Іллінський» 
(2000 га) – розташований у заболоченій заплаві р. Іллі та на прилеглих до неї ділянках 
долини. Частково ВБУ є і в загальнозоологічному заказнику загальнодержавного значення 
«Чорнобильський спеціальний» площею 48870 га, близько 80 % якого займає природна 
рослинність. Основу його створюють ліси, значні площі займає прибережноводна та водна 
рослинність заплав, акваторії річок та прилеглих ділянок Київського водосховища, а також 
болотна рослинність замкнених улоговин. У межах заказника спостерігається особливе 
різноманіття птахів, значна частка яких занесена до Червоної книги України: лелека чорний, 
чернь білоока, гоголь, скопа, орлан-білохвіст та ін.   

Також, потенційним ВБУ Київщини є ландшафтний заказник місцевого значення 
«Заплавний», розташований в Обухівському районі на  площі 214 га. Об’єкт є цінною 
природною ділянкою заплавного ландшафту р. Дніпро та р. Козинка, яка є місцем 
поширення багатьох гідрофільних видів рослин та тварин, в тому числі «червонокнижних»: 
водяний горіх плаваючий, сальвінія плаваюча, джміль вірменський, дозорець-імператор. 
Ділянка є резерватом генофонду багатьох цінних лікарських рослин.  

Крім того, до ВБУ можна віднести ландшафтний заказник місцевого значення «Жуків  
острів» (361 га), загальнозоологічний заказник місцевого значення «Острови Ольжин та 
Козачий» (470 га), ландшафтний заказник місцевого значення «Заказник на лівому березі оз. 
Конча» (80 га), іхтіологічний заказник місцевого значення «Процівський» (563 га).  

Проте, наведений перелік не є вичерпним і не враховує окремих локальних 
меліорованих територій. 
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сталого розвитку. Зокрема, все більшого значення набуває діяльність з забезпечення 
дотримання екологічного законодавства. Одне із завдань і видів діяльності, що здійснюються 
підрозділами, підпорядкованими Міністерству екології та природних ресурсів України 
(Мінприроди) є екологічне інспектування, яке має теоретичний і прикладний аспекти. 
Теоретичний аспект спрямовано на встановлення закономірностей у відносинах між 
людиною, об’єктами господарювання, живими організмами й довкіллям, а прикладний 
аспект – на застосування законодавчих і нормативних актів у екологічному контролі. Одним 
з ключових органів в системі державної виконавчої влади, підпорядкований Мінприроди, є 
Державна екологічна інспекція України (ДЕІ), яка покликана забезпечувати законність та 
правопорядок у сфері охорони довкілля. Головна мета діяльності ДЕІ – збір, узагальнення й 
передача компетентним органам нагляду відповідної інформації для прийняття заходів, що 
забезпечують роботу всього механізму довкілля. 

Головною метою інспекторських перевірок є 1) визначення екологічного стану 
об’єкта, 2) ступеня й характеру його впливу на навколишнє природне середовище, 3) 
дотримання ним вимог законодавства, норм і правил у галузі охорони природи. Згідно з 
чинним екологічним (природоохоронним, природоресурсним) законодавством суб’єкт 
господарювання зобов’язаний надавати інспектору всю необхідну інформацію, а саме: 
статистичну звітність (Форма №1-відходи (річна); фінансові та облікові документи 
(Свідоцтво платника єдиного податку); результати відомчих лабораторних спостережень 
(Заява про екологічні наслідки до проекту будівництва (реконструкції)); проектні матеріали 
(Висновок комплексної державної експертизи (для нових об’єктів) (ст. 8 Закону України 
«Про інвестиційну діяльність»)); акти прийняття об’єкта в експлуатацію; акти попередніх 
інспекційних перевірок тощо. За результатами кожної планової чи позапланової перевірки 
обов’язково складається акт перевірки, а в разі виявлення порушень – припис щодо їх 
усунення. Щодо кожного випадку виявленого порушення, за яке передбачено 
адміністративну відповідальність, інспектор складає протокол, яким фіксується факт 
порушення.  

Таким чином, якісне здійснення державного екологічного контролю – необхідна 
передумова вжиття конкретних заходів для поліпшення екологічної ситуації, основа 
створення здорового середовища для життя людини.  
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Відповідно до Рамсарської Конвенції до водно-болотних угідь відносять: райони 
маршів, боліт, драговин, торфовищ, або природних або штучних водойм, постійних або 
тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або солоних, включаючи морські 
акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шість метрів.  

Водно-болотні угіддя (ВБУ) відіграють велике екологічне значення як: середовище 
існування характерної флори та фауни (тут перебуває 2/3 усіх видів рослинного і тваринного 
світу), як ділянок продукування біомаси та кисню, регуляторів водного режиму території, 
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Bioassay is determination of the strength or biological activity of a substance, such as a 
drug, by comparing its effects with those of a standard preparation on a test organism. Bioassays are 
typically conducted to measure the effects of a substance on a living organism and are essential in 
the development of new drugs and in monitoring environmental pollutants. Both are procedures by 
which the potency or the nature of a substance is estimated by studying its effects on living 
matter.[1] 

DSTU ISO11269-2: 2002 “Determination of the action of pollutants on soil flora. Part 2. 
Effects of chemicals on the emergence and growth of higher plants.” was used for determination the 
soil contamination by heavy metals. Samples of soil were taken by the method “envelope” in good 
dry weather. In the laboratory, selected soil samples scatter a thin layer on a sheet of paper, crushing 
lumps of caked, dried in air and were removed roots and other impurities. Containers were filled by 
prepared soil. Containers of the soil test were prepared in triple repetition. The cress (Lepidium 
sativum) was used as test-object. Cress (Lepidium sativum) is an annual vegetable plant having an 
increased sensitivity to soil contamination with heavy metals and gaseous of air pollution emissions 
from motor vehicles. This bioindicators are characterized by the rapid seed germination and almost 
absolute similarity, which is noticeably reduced in the presence of contaminants. The plant is easy 
object and shows very fast results for very short time of the experiment. Cress seeds germinate on 
the third - fourth day and experiment can obtain on 10-15 days.[2] 

Soil samples were taken at the educational building №3 (sample №1) and №4 (sample №2), 
dormitory №3 (sample №2). All samples were taken at 5-7m from the road. As a control, the soil 
was taken from the National Park "Goloseevo." It was determined the following parameters: 

- Average number of germinated seeds and seeds received per one repetition; 
- Average total weight (raw) per repetition; 
- The average weight of the crop in per plant; 
- Install the visual damage of plants. 
In the result of the experiment, it was found that there was inhibition of germination of 

plants in samples №1 (24%) and №3 (25%). In the sample №2 there is a process of stimulation of 
seed germination by 11%. At the same time inhibiting of the growth of the terrestrial plants and the 
average weight of all samples in relation to the control from 2% to 33%. There was some chlorosis 
in plants in sample №1. Thus it is found that the most polluted area is around the educational 
building №4 due to traffic air pollution. 
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Перезволожені і заболочені ґрунти в Україні займають 5,8 млн. га, з яких осушено 
близько 3,2 млн. га. в. т. ч. 1,8 млн. га ріллі та 650 тис. га торфовища. 

Відомо, що меліорація в гумідній зоні України планувалася як один із основних шляхів 
підвищення продуктивності земель, збільшення обсягів виробництва агропромислової продукції, 
забезпечення динамічного розвитку сільськогосподарського виробництва. Передбачалося, що в 
агропромисловому комплексі роль меліорації буде постійно зростати. 

Активне використання гідроморфних ландшафтів Волинської області шляхом осушення і 
сільськогосподарського освоєння територій трансформує їх в напівгідроморфні, помітно 
порушуючи при цьому екологічну рівновагу довкілля і погіршуючи біосферні функції.  

Із комплексу чинників, що зазнають змін внаслідок меліорації, передусім виділяють 
такі: зміни гідрогеологічного режиму на меліорованій та прилеглій до неї територіях, у 
рослинному покриві та фауністичних угрупуваннях, спрацювання осушених торфовищ, 
дегуміфікацію і втрати органічної речовини ґрунту, зміни хімічного складу ґрунтово-
дренажних і поверхневих вод та ерозійної стійкості ґрунтів. 

Інтенсивний осушувально-меліоративний вплив  на ґрунтовий покрив Волинської 
області, що розпочався всередині 60-их років призвів до певних негативних екологічних наслідків. 
За даними Державного управління екобезпеки у Волинській області, у 2012 р. площа осушених 
земель становила 416,6 тис. га, з яких 76,8% належить сільськогосподарським угіддям, а близько 
7% перебувають у незадовільному стані. Загалом із початку ХХ століття заболоченість 
Волинського Полісся зменшилась майже у 10 разів, що спричинило такі екологічні проблеми, як 
дегуміфікацію мінеральних ґрунтів, вітрову і водну ерозію, пересихання малих річок, зменшення 
популяцій болотної флори і фауни. Нині інтенсивний меліоративний вплив спостерігається на 50% 
території, де за даними Волинського обласного управління осушувальних систем, частка 
осушених земель становить близько 30% загальної площі, а щільність меліоративних каналів – 
1,1–1,3 км/км2. Нині основним способом осушення є гончарний дренаж, який не забезпечує 
оптимального водно-повітряного режиму, а найефективніші (осушувально-зволожувальні 
системи) займають третю частину осушуваних площ. Спостерігається тенденція до збільшення 
частки осушених земель, що використовуються під екологічно-стабілізуючі угіддя – сіножаті та 
багаторічні трави, особливо у північних геосистемах, а під ріллю використовується лише третина 
осушених земель.  

Отже, проведення меліоративних заходів на території області повинно 
здійснюватися із дотриманням екологічних нормативів і в подальшому гарантувати високу 
продуктивність ценозів, а не деградацію агроекосистем, як це відбувалося в минулі роки.   
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рослин, тварин, мікроорганізмів з їх наборами генів і складних екосистем, утворюючих живу 
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eliminated , the possibility of the existence of certain types of fish. The Directive does not apply to 
water quality in natural or artificial ponds used for intensive rearing of fish. Member States shall 
determine fresh water suitable for fish farming. These waters are divided into salmonid and 
cyprinid. " Salmonid water" - water that support or may support the existence of fish belonging to 
the Salmonidae : salmon, trout , grayling and whitefish. " Tsyprynid water" - water that support or 
may support the existence of fish belonging to eel  or other species such as pike , perch and eel. 
Directive set minimum quality criteria for such waters: physical, chemical and microbiological 
parameters, the limit values of viscosity and indicative values of these parameters , the minimum 
frequency of sampling of water and methods of analysis of water. Member States shall establish 
numeric values that are used for fish breeding. 

With the current state standard 17.1.2.04-77 all indicators of water bodies for fish culture are 
divided into groups of mandatory parameters ( pH, water clarity , BOD , total number and 
taxonomic groups of phytoplankton, zooplankton, benthos , etc. .) And a group of additional 
indicators ( nitrogen and phosphorus compounds , hydrogen sulfide , hardness , composition of 
salts, etc.). These figures make it possible to divide the water bodies into three categories. Water 
bodies of the highest category is spawning places , mass feeding and wintering pit valuable species 
of fish and other aquatic industry , the main spawning grounds : water conservation area gardens 
located a minimum distance of 500 m from the intake or border management. These objects may in 
due course receive the status of reserves or sanctuaries relevant jurisdiction, or separate use of water 
bodies for fishery purposes. Water features first class - are used for the preservation and 
reproduction of fish species with high sensitivity to oxygen content. The most important section in 
the prescribed manner may obtain the status of fishery mostly water . Water features second 
category used for other fishery needs. 

It should also be noted on the effects of international standards in Ukraine , in particular, 
GOST 13.060.25 - water for industrial purposes , which among other things establishes water 
quality standards for fish farming. However , such standards relating to water bodies of water that 
are used for special purposes , for the purpose of economic activity - farming fish. In contrast, the 
effect studied above 78/659/YEEC Directive applies only to bodies of water where there used 
methods for intensive fish farming . 

The study Ukrainian standards and EU water suitable for fish farming , especially , should 
point to a difference in the approaches of the EU and Ukraine to regulate the test questions . Thus, 
for a typical European standards are comprehensive approach. Unlike the EU, Ukraine requirements 
for water quality breeding in Ukrainian regulations identified through prohibition of certain 
activities within driving economic and other activities that may harm aquatic living resources . 
Moreover, in contrast to European standards regulations in Ukraine are not defined by physical, 
chemical and microbiological parameters of water for fish farming , the limit values of these 
parameters , and the frequency of sampling and treatment methods of analysis of water. 
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вирізняють створення ефективної системи контролю й моніторингу довкілля та формування 
екологічної свідомості суспільства. Останнім часом у нашій державі широко впроваджується 
функціональний підхід в управлінні природними ресурсами з дотриманням принципів 
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When standardizing the quality of water intended for bathing determined by physical, 
chemical and microbiological (intestinal enterococci bacteria and escherichia coli) parameters 
whose values should be set by Member States in all regions and each region swimming. These 
parameters will be used to monitor and evaluate the quality of bathing water , as well as for the 
classification of water quality. 

Member States shall monitor their waters used for bathing. Each year, they determine the 
length of the swimming season and make a calendar check these waters. Calendar selection 
involves at least four samples of water per season. Generally , Member States assess the quality of 
its bathing water at the end of each season based on information accumulated during the current 
season and the three previous seasons. In some cases, the assessment may be based on a shorter 
observation period , especially if the water in the region already determined suitable for swimming, 
or if the recent important changes very likely lead to changes in water quality. After evaluating 
bathing water classified according to certain criteria for one of the four quality levels : poor , fair, 
good or excellent. Category "fair" is the minimum threshold of quality. If water is classified under 
the category of " bad" Member States shall carry out certain measures , including prohibiting 
swimming or publish posts containing advice about the undesirability of public bathing in this place 
, and perform corrective actions. 

Every year before the start of the bathing season, the European Commission publishes a 
report on the quality of bathing water on the basis of Member States' reports limit water use rights is 
to ensure public health and other public interests. Unlike European water rationing in Ukrainian 
water quality standards for bathing , unfortunately, not consolidated into a single document at the 
same time , there are standards adopted in the days of the Soviet Union, which are based on the 
maximum permissible concentration . Chemical contaminants on the nature of changes in the water 
environment are combined by a limiting measure of harm such as organoleptic , general medical 
and sanitary- toxicological and 4 hazard classes. 

State Standard specifies hygiene requirements for recreation areas of water bodies used for 
organized public recreation and swimming. Use standard requirements are mandatory for the 
organization, design and operation of recreation areas and reorganizing existing ones. The standards 
do not apply to water bodies and areas of the coast , recreational use of which disorganized and 
uncontrolled . The requirements of the standard does not govern the use of beach resorts and 
sanatoriums. The standard establishes requirements for the choice of recreation areas , their 
improvement, as well as the water quality standard water bodies used for recreation. 

The European Union and Ukraine adopted for the purpose of regulating the quality of 
bathing water pollution abatement of water used for bathing, and its protection from further 
deterioration , which will generally protect the environment and public health. In Ukraine the 
system of standards and norms of quality of water bodies used for swimming, although it is under 
review, requires constant improvement both in terms of codification of these rules and terms of 
approach to the quantitative and qualitative indicators set out in the EU . 
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78/659/YEEC Directive of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing protection or 

improvement to support the existence of the fish ( as amended ) relating to the protection and / or 
improve the quality of flowing or standing fresh water to maintain or, if contamination is reduced or 
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природу». Біорізноманіття визначається кількістю, різноманітністю і мінливістю живих 
організмів.  

Основними причинами втрати біорізноманіття є: втрата середовища 
існування;розповсюдження екзотичного різновиду;незаконне полювання і систематичне 
рубання лісу для одержання енергії або виробництва деревного вугілля;забруднення і 
глобальна зміна навколишнього середовища;зростання кількості населення;структура 
виробництва і надмірне споживання [1]. 

Збереження біологічного різноманіття передбачає охорону водночас і окремих особин, 
їхніх груп у межах певної території, й екосистем у цілому разом з їхнім середовищем існування. 
Зменшення біологічного різноманіття є в значній мірі результатом діяльності людини. Збереження 
біорізноманіття на популяційно-видовому рівні означає збереження окремих видів у природних 
умовах їх існування. Основна увага приділяється видам, що перебувають під загрозою зникнення 
та мають ключове значення для збереження біорізноманіття на національному та глобальному 
рівні. Збереження біорізноманіття на екосистемному рівні передбачає збереження видів та їх 
угруповань у складі природних екосистем. 

Ресурсно-охоронний підхід у справі збереження біорізноманіття має бути 
трансформований в єдиний еколого-економічний підхід, що інтегрує природу та економіку 
максимально гармонійним чином. Основними засобами екологічно збалансованого 
використання біорізноманіття є: екологізація галузей господарства з метою впровадження 
невиснажливого використання біорізноманіття; забезпечення дотримання вимог 
законодавства щодо регулювання невиснажливого використання біорізноманіття; 
розроблення системи економічної оцінки біорізноманіття та врахування вартості 
біорізноманіття в питаннях власності; дотримання «принципу запобігання» (шкоді) при 
використанні живих змінених організмів. 

Одним з найдієвиших заходів охорони біорізноманіття є створення охоронних 
територій, природних та біосферних заповідників, національних природних парків. Саме 
вони забезпечать умови необхідні для зменшення шкідливого антропогенного впливу на 
біологічні об’єкти, сприятимуть  збереженню цілісності екологічних систем, в яких можуть 
підтримуватися природні механізми відносин між біологічними видами. 
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Emissions of air pollutants derive from almost all economic and societal activities. In 

Ukraine, emissions of many air pollutants have decreased. Much progress has been made in tackling 
air pollutants such as sulphur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and benzene (C6H6) while 
other pollutants still present a serious threat to the health of Ukrainians and their environment. For 
example, nitrogen dioxide is a reactive gas that is mainly formed by oxidation of NO. High 
temperature combustion processes (e.g. those occurring in car engines and power plants) are the 
major sources of NOX, the term used to describe the sum of NO and NO2. Epidemiological studies 
have shown that symptoms of bronchitis in asthmatic children increase in association with long-
term exposure to NO2. Nitrogen compounds have acidifying effects but are also important nutrients.  

The pollutant as sulphur dioxide is emitted when fuels containing sulphur are burned. The 
key manmade contributions to ambient SO2 derive from sulphur containing fossil fuels and biofuels 
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used for domestic heating, stationary power generation and transport. Volcanoes are the most 
important natural source. The studies suggest that SO2 can affect the respiratory system and lung 
functions, and causes irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, 
mucus secretion, aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to 
infections of the respiratory tract. Sulphur dioxide and its oxidation products contribute to acidic 
deposition, causing adverse effects on aquatic ecosystems in rivers and lakes, damage to forests and 
acidification of soils. 

 The next harmful pollutant is carbon monoxide (CO). Carbon monoxide enters the body 
through the lungs. In the blood it is strongly bound to haemoglobin. Exposure to CO can reduce 
blood's oxygen-carrying capacity, thereby reducing oxygen delivery to the body's organs and 
tissues. Those suffering from cardiovascular disease are the most sensitive towards CO exposure. 

Most man-made emissions of heavy metals in air are released from metal smelters, 
stationary fossil fuel combustion, waste incineration, iron and steel production, cement production 
and etc. It was shown, that all heavy metals have negative effect on human. Arsenic levels include 
increased mortality from cardiovascular diseases, neuropathy and gangrene of the extremities. 
There is evidence that inorganic As compounds are skin and lung carcinogens in humans. Lung 
cancer is the critical effect following exposure by inhalation. Main effects of Cd include impaired 
kidney function and increased risk of osteoporosis. An increased risk of lung cancer has also been 
reported following inhalation exposure in occupational settings. Lead is a neurotoxic metal that also 
accumulates in the body and damages organs, such as the kidneys, liver, brain, and nerves. 
Exposure to high levels causes serious brain damage, including mental retardation, behavioural 
disorders, memory problems and mood changes. Impairment of neurodevelopment in children is the 
most critical effect. Exposure in utero, during breastfeeding or in early childhood may lead to such 
health problems. Mercury can damage the liver, the kidneys and the digestive and respiratory 
systems. It can also cause brain and neurological damage and impair growth. Unborn children are 
the most vulnerable population group. In very small quantities Ni is essential to humans. However, 
a large uptake can be a danger for human health as several Ni compounds are carcinogenic, 
increasing the risk of developing, for example, lung, nose, larynx or prostate cancers. Non-
cancerous effects on health are allergic skin reactions (generally not caused by inhalation) and 
effects on the respiratory tract, the immune and defence systems and on endocrine regulation. 
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Відомо, що природа – єдина і неподільна, а сучасне господарство – результат 

взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа – 
взаємопов’язані. Нажаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалась в природу, не 
дбаючи про підтримку в ній рівноваги. 

Особливо ускладнились відносини суспільства і природи в XX ст., коли в процесі 
науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. 

У будь-якому суспільстві сільське господарство є життєво необхідною галуззю 
народного господарства. Адже його розвиток визначає стан продовольчої безпеки кожної 
держави.  

Найбільше негативного впливу зазнають сільськогосподарські угіддя. Майже 70% 
території України займають сільськогосподарські угіддя, і тому дана галузь має більший 
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Транслокація  ксенобіотиків у навколишньому середовищі відбувається як фізичним, так 
і біологічним шляхом. Перший спосіб - розсіювання з допомогою вітру в атмосфері та 
поширення через водотоки. Другий - перенесення живими організмами по шляху харчування [1]. 

Метою наших досліджень стало виявлення закономірностей впливу досліджуваних 
пестицидів на метаболізм рослин у ланцюгу взаємовідносин «пестицид – рослина», за реакцією 
яких можна було б визначити небезпечні для екосистеми концентрації ксенобіотиків. 

Об’єктом наших досліджень стало визначення зміни у рослинних організмах під 
впливом досліджуваних пестицидів на організменному та екофізіологічному рівні. 

В результаті аналітичного огляду літературних джерел [1, 2 та ін.]  було виявлено, що 
міграція  ксенобіотиків в системі «грунт-рослина» відбувається таким чином: грунт - сильний 
поглинач різних елементів, зокрема й хімічних речовин. Найвищу здатність до поглинання має 
його поверхневий шар з основною частиною грунтового вбирного комплексу. Тому природні 
угіддя затримують основну масу хімічних речовин у поверхневому шарі грунту, а на орних 
землях вони рівномірно розміщуються по всьому профілю шару грунту. Їхнє залучення до 
біологічного кругообігу речовини зумовлене, з одного боку, міцністю зв’язку з частинками 
грунту, а з іншого - здатністю поглинатися корінням рослин. 

Механізм поглинання ксенобіотиків корінням рослин не відрізняється від механізму 
засвоєння звичайних елементів мінерального живлення [2]. Поглинання хімічних речовин 
корінням, переміщення їх по рослині та розподіл по окремих органах зумовлені їхніми 
хімічними властивостями. 

Розподіл ксенобіотиків у надземних частинах рослини відбувається по-різному. Близько 
половини їхньої кількості нагромаджується у стеблі, значно менше – в листі, ще менше в колосі 
й лише кілька відсотків – у зерні. Існує така закономірна залежність – чим далі по 
транспортному ланцюжку від коріння знаходиться орган, тим менше радіоактивних речовин він 
нагромаджує. Для зернових і зернобобових культур ця залежність позитивна. А коли 
продуктивними органами є листя, й особливо коренеплоди чи цибулини, продукція буде більш 
забрудненою. Бульби, які є підземними стеблами, забруднюються менше, ніж коріння. 
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Water - a necessary ingredient for the life of any organism . It is used by man in industry , 

agriculture and for drinking purposes , hygiene and recreation ( swimming). 
 By water bodies are designed for swimming freshwater from flowing or standing water, or 

parts thereof and sea water, in which: swimming officially authorized by the competent authorities 
of each of the Member States of the EU or bathing is not prohibited and is traditionally practiced by 
a large number of people. 
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rural areas many households shifted to other sources for drinking water supply. However, a lack of 
quality groundwater challenges those people looking for better alternatives [2].  

Ukraine is on 95 place in the world rating of water management and water quality among 
122 countries; According with World Health organization data, 25% Ukrainian people risks on 
diseases, connected with consumption of low quality of drinking water; Decentralized water supply 
objects are in unsatisfactory technical and sanitary state; Almost a one-third of  water units of 
underground waters hasn’t sanitary protection zones. Drinking water quality, especially of rural 
areas, is a significant health problem in Ukraine. About 75% of the water available for using is 
supplied by surface water, and most of it is not fit for drinking. In rural areas, where wells provide a 
more substantial source of drinking water, the problems include water shortages and contamination 
with chemicals as nitrates, iron, hardness salts, heavy metals, pesticides, and microbiological 
pollution (Coli-index more than 3). There is an increase in diseases such as hepatitis, diarrhea, 
allergies, endocrine dysfunction, skin diseases, stomach cancer, gout (podagra), kidney stones and 
gallbladder, and the most dangerous for infants “blue baby syndrome” –methemoglobinemia.  

Nowadays in Ukraine it is stopped the financial support of all state social programs 
including the Program “Water supply of the rural territories”. The state sanitary inspection isn’t 
functioning practically.  

The concept of the presented research is to estimate quality of the drinking water of the 
decentralized sources (wells, artesian wells, tube wells) which are situated in the Polissja and 
Forest-steppe zones of Ukraine. The users of these waters have no any information about water 
quality and their possible pollution. 

Waters of all wells are hard and very hard especially in the autumn seasons. This is natural 
state of these groundwaters and practically no possibilities to correct this state by regulation acting. 
The character, intensity and duration of groundwater pollution are estimated by nitrate content. In it 
known that the high concentration of this chemical means about long-term leaching of organic 
matter and its microbiological transformation in depression water zones. 

So, the Ukraine is one of the richest European countries having the fertile land, natural 
resources.  But one of the most important component for the sustainable development of society  - 
clean drinking water is in deficit. Monitoring of well water is shown that the main sanitary 
problems of different areas of research are high hardness and nitrate pollution. Hardness is a natural 
impact doesn't pollution, when the nitrates are the direct markers of anthropogenic impact. 
Groundwater nitrate pollution is a serious ecological problem not only for Ukraine, but for all 
countries of agricultural activity and using of manure and mineral fertilizers. In Ukraine the 
pollution of ground water with effluent from places where manure has been stored many years. 
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вплив на природне середовище, ніж будь-яка інша. Розораність в Україні досягла 72%, а в 
ряді регіонів перевищує 88%. 

На сьогоднішній день стан сільськогосподарських угідь є критичним. Які ж основні 
причини? По-перше, це безгосподарне ставлення до землі, сьогодні мало хто зацікавлений у 
вкладенні інвестицій в сільське господарство, і водночас всі хочуть, щоб воно давало 
віддачу. Байдужість влади породжує відсутність стимулів до праці сільського населення. 

Недосконала техніка і технологія обробітку землі, недотримання науково-
обґрунтованих  систем ведення землеробства і, зокрема, недотримання сівозмін, руйнування 
ґрунтових екосистем, втрата гумусу, руйнування структури і ущільнення ґрунту, водяна і 
вітрова ерозія ґрунтів, інтенсифікація землеробства, збільшення техногенного навантаження 
на земельні ресурси, внесення недостатньої кількості органічних добрив, недосконала 
система використання і внесення мінеральних добрив призвело до забруднення ґрунту, 
поверхневих вод і річок.  Негативно на стан ґрунтів впливають розробки корисних копалин, 
тому що це призводить до виникнення безплідних, позбавлених рослинності ділянок земної 
поверхні. На території України практично не залишилось водоносних підземних горизонтів 
питного призначення, де б не були виявленні пестициди, нітрати. 

Однією з найболючіших проблем екології сільського господарства є надмірна 
хімізація. На даний час у сільському господарстві все більше використовують хімічні засоби 
для знищення шкідливих комах, пестициди.  

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що стан екології в сільському 
господарстві є незадовільним.  Щоб запобігти екологічній катастрофі в сільському 
господарстві потрібно: обмежити використання пестицидів і нітратів; вводити передову 
систему землеробства, яка основана на використанні правильних сівозмін, науково-
обґрунтованої обробки ґрунту з необхідною кількістю добрив, а також проведення 
різноманітних заходів, спрямованих на покращення водного режиму ґрунтів. Порушення цих 
вимог та несприятливі умови призводять до погіршення ґрунту та його структури і розвитку 
водної й вітрової ерозії. Також потрібно запровадити екологічну освіту населення, проводити 
семінари, тренінги з керівниками сільськогосподарських підприємств, розвивати екологічний 
рух в Україні шляхом створення різних екологічних організацій. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ENVIRONMENTAL SECURITY IN ENTERPRISES 

Васюхно Ю.П., студентка 4 курсу факультету біотехнологія 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Безпека підприємства в екологічній сфері - це захист від руйнівного впливу 
природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства. Повені, 
землетруси, смерчі, зсуви ґрунту, лавини можуть завдати величезної шкоди майну 
підприємства, здоров'ю працівників. Техногенні катастрофи виникають унаслідок 
використання фізично зношених основних засобів, непланованого вимкнення електроенергії 
або через низьку кваліфікацію і безвідповідальність працівників.  

У результаті господарської діяльності саме підприємство може стати джерелом 
небезпеки для навколишнього середовища. До внутрішніх чинників, які погіршують його 
екологічну безпеку, належать: помилки, допущені на стадії проектування нових виробів, 
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шкідливих для здоров'я людей, а також на стадії розроблення і впровадження нових 
технологій; штрафи за забруднення довкілля та незаконно створені звалища тощо. 

Проблему гарантування екологічної безпеки суспільства від суб'єктів 
господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, можна вирішити тільки 
розробленням і ретельним дотриманням національних (міжнародних) норм гранично 
допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин, які потрапляють у навколишнє 
середовище, а також дотриманням екологічних параметрів продукції, що виготовляється. 
Підприємства-продуценти добровільно не будуть цього робити, бо такі заходи потребують 
додаткових витрат на очисні споруди та на відповідні ефективні екологічно чисті технології. 
Єдиним чинником, що спонукає підприємства до належної екологізації виробництва, є 
застосування відчутних штрафів за порушення національного екологічного законодавства. 

Рівень екологічної безпеки підприємства може бути визначений як середнє рівнів 
окремих його факторів: пошкодження ландшафту, енергетичне забруднення середовища, 
утворення смітників з відходів виробництва, забруднення водного і повітряного середовищ.  

Для цього спочатку розраховують середній рівень деструктивного впливу за 
окремими складовими: 

 
де 5 - територія, яку використовує підприємство; 5 - площа пошкоджень ландшафту; 5з - 

площа енергетично забрудненої території; 5^ - площа, зайнята під смітники; Zфв - фактична 
концентрація забруднювальних речовин у воді; Жгь - гранична концентрація забруднювальних 
речовин у воді; Zr п - гранична концентрація забруднюючих речовин у Повітрі; к - коефіцієнт, що 
враховує ступінь пошкодження ландшафту (*л); інтенсивність енергетичного забруднення (А), 
небезпека речовин у відходах (Лсм), у воді (Лл), у повітрі (Лв). Розрізняють: 

o абсолютну екологічну безпеку (У . = 0); 
o нормальну екологічну безпеку (У < 0,25); 
o нестабільний екологічний стан (0,25 < У б < 0,50); 
o критичний рівень екологічної безпеки (0,50 < Уеб < 0,75); 
o екологічну кризу (Уе б > 0,75). 
Список літератури: 
1. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий 

аспект: Навчальний посібник — К.: Атіка, 2005.-358 с. 
2. Екологічне право України: Підручник, Харків: Право, 2005; 376с. 
 

УДК 504:32(477) 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ENVIRONMENTAL POLICY 

Вітюк О., студент 1 курсу факультету екологыъ ы сталого розвитку 
Науковий керівник - Пузир Т.М. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
У перекладі з грецької мови слово «політика» означає мистецтво управління 

державою. Все більшого значення, серед багатьох напрямків політики, набуває екологічна 
політика держави і людського суспільства в цілому. Екологічна політика – це комплекс 
заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища, збереження і відновлення 
природних ресурсів, запровадження безвідходних і маловідходних, екологічно чистих 
технологій, розвитку природоохоронної освіти і виховання, правова охорона екологічних 
систем з метою забезпечення оптимальних умов природокористування. Всі напрямки 
політики тісно пов’язані між собою та взаємозалежні. Стратегічною метою для людства є 
забезпечення сталого розвитку, головною рисою якого є гармонійні взаємовідносини між 
людством і природою. Саме цим можна пояснити стрімке зростання важливості екологічної 
міжнародної і державної політики. 
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Набутий людством у процесі розвитку виробництва досвід засвідчив, що уніфікація 
певних виробів, деталей, процесів, тощо полегшує працю і поліпшує якість продукції. З 
підвищенням точності вимірювань і розширенням їх діапазону, усе більше параметрів можна 
було уніфікувати, стандартизувати, встановити для них обов’язкові норми і вимоги. 

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, 
інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і 
міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами. 

Система стандартів у сфері охорони земель та відтворення родючості ґрунтів – це 
система науково обґрунтованих, юридично значимих нормативно-технічних документів, які 
містять екологічні і санітарно-гігієнічні вимоги, правила і норми, затверджені 
уповноваженими органами держави, і є обов'язковими для виконання юридичними і 
фізичними особами. Предметом стандартизації у цій сфері є визначення кола властивостей 
земель і виступають: поняття, терміни, визначення, вимоги запобігання шкідливому впливу 
на стан земель, методи контролю за станом земель, правила вибору і оцінки якості земель та 
інші. В Україні питаннями стандартизації з якості ґрунтів займається Технічний комітет 
стандартизації ТК 142 «Ґрунтознавство» відповідно до положення про ТК 142, затверджене 
Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. До 
сфери діяльності ТК 142 відносяться напрямки, визначені кодами (за ДК 004-2008), а саме: 
01.20; 01.040 Словники в частині термінів та визначень понять в галузі ґрунтознавства, 
агрохімії та охорони ґрунтів; 07.100.99 Мікробіологія ґрунту; 13.080 Якість ґрунту. 
Ґрунтознавство; 13.080.01 Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі; 13.080.05 Дослідження 
ґрунтів взагалі; Стандартні зразки ґрунтів; 13.080.10 Хімічні характеристики ґрунтів; 
13.080.20 Фізичні властивості ґрунтів; 13.080.30 Біологічні властивості ґрунтів; 13.080.40 
Гідрологічні властивості ґрунтів; 13.080.99 Інші стандарти стосовно якості ґрунту; 17.020 
Метрологія та вимірювання взагалі. 

Одні з основних стандартів з досліджування якості ґрунту (державні і міжнародні): 
ДСТУ 4976:2008 Охорона навколишнього середовища. Комплекс стандартів у сфері охорони 
ґрунтів. Основні положення; ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та 
визначення; ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів; ДСТУ ISO 16133 
Якість ґрунту. Настанови щодо укладання та проведення моніторингових програм (ISO 
16133:2004, IDT); ДСТУ 7080:2009 Якість ґрунту. Проведення польових дослідів. Основні 
вимоги; ДСТУ 7081:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Допустимі норми та інші. 

За наведеними вище даними можна зробити такі висновки, що стандартизація якості 
ґрунтів України проводиться на досить високому рівні та супроводжується науковим 
розробками та впровадженнями нових стандартів, які поліпшують проведення комплексу 
робіт, пов’язаних з оцінкою якості та стану ґрунтів України. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ESTIMATION OF DRINKING WATER SUPPLY OF THE RURAL TERRITORIES 
Sych Yu., Zhuk T., Buzynna O., Chernyk D., 3d year Bachelor students 

Voitenko L.V., Candidate chem. sci.,  
National University of Life and Environmental Sciences, Ukraine 

It is difficult to imagine any clean and sanitary environment without water. Invariably, the 
progress of human society throughout the world has been closely associated with the availability of 
water; and, the larger the quantity and the better the quality of the water, the more rapid and 
extensive has been the advance of public health. The history of public health is filled with both 
tragic and glorious milestones in which water was the important factor [1].  

After the breakdown of the Soviet Union, the centralized water supply systems in rural areas 
in Ukraine were no longer allocated sufficient funds for their operation and maintenance. As a 
consequence, many of the piping systems broke down and the level of service provision was low. In 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ  
З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

УСОВЕРШЕНСТВАНИЯ  СИСТЕМИ ПОВИДЕНИЯ  
З ТВЕРДИМИ БЫТОВИМИ ОТХОДАМИ 

MODERNISATION THE SYSTEM OF SOLID WASTE 
Турбал В.В., студент 3-го курсу факультету екології і сталого розвитку 

Науковий керівник - Боголюбов В.М., кандидат технічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Тверді побутові відходи (ТПВ) – це відходи, які утворюються в процесі 
життєдіяльності людини і накопичуються у житлових будинках, громадських, навчальних, 
лікувальних, торговельних та інших закладах. 

Проблема поводження з твердими побутовими відходами існує тисячі років з моменту 
виникнення людської цивілізації. В останні десятиріччя ця проблема значно загострилась у зв’язку 
з появою нових матеріалів та речей в життєвому обігу людей. Це привело до суттєвої зміни 
морфології ТПВ та появи в ній додаткових фракцій, які насичені шкідливими для довкілля та 
здоров’я людей компонентами (пластик, важкі метали, інші токсичні компоненти). 

Як правило, збір відходів здійснюється контейнерним та без контейнернім методом. 
Безконтейнерній метод застосовується в населених пунктах, де обмежена можливість 
проїзду сміттєвоза та його маневрування, в деяких курортних регіонах, де збереглися кузовні 
сміттєвози. При цьому методі відходи збирають безпосередньо мешканці будинків. 

У сільських населених пунктах застосовується, в основному, планово регулярна 
система збору ТПВ: відходи збираються у мішки, які ставляться на край двора. Вивезення 
відходів здійснюється за розробленими графіками, наприклад, 1 раз на місяць останнього 
четверга в місяці. 

Система поводження з ТПВ включає в себе:  
1) підготовку відходів до завантаження на транспортний засіб, що збирає сміття;  
2) організацію тимчасового зберігання відходів на території домоволодіння;  
3) збір та вивезення з території домоволодіння;  
4) утилізація побутових відходів на спеціальних підприємствах. 

В селі Жубровичі Олевського району Житомирської обл. накопичується велика 
кількість твердих побутових відходів, які захоронюються в основному на сміттєзвалищах. 

Дослідженнями, проведеними в с.Жубровичі встановлено, що в середньому щоденно 
в кожному дворі накопичується близько 2 кг сміття, відповідно за місяць у селі 
накопичується приблизно 60 кг, а за рік — 720 кг ТПВ. За даними перепису у селі 
знаходиться 1985 дворів – виходить загалом 1429200 кг.відходів щороку. 

У зв’язку з великими обсягами щорічного утворення ТПВ сільські сміттєзвалища 
переповнені, що викликає значні складнощі захоронення ТПВ. При цьому, існуюча 
структура системи санітарного очищення території сільських населених пунктів району не 
забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій, а також, збиранням, 
вивезенням та використанням побутових відходів. 

Утилізація сміття неможливе без роздільного сортування ТПВ при його збиранні. 
Роздільному збиранню ТПВ слід надати більш масштабного значення, яке б забезпечувало 
отримання відносно чистих вторинних ресурсів від населення і зменшило кількість відходів, 
які б використовувались при переробці. 
 
УДК 006.034/.083(477) 

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ГРУНТІВ УКРАЇНИ 
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ УКРАИНЫ 

SYSTEM OF SOIL QUALITY STANDARDS OF UKRAINE 
Пацера А. С. студентка 2 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Строкаль В. П.  кандидат педагогічних наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Досвід країн, яким вдалося стримати погіршення стану природного середовища чи 
навіть покращити його (Канада, Японія, Фінляндія та ін.) показує, що екологічна політика 
повинна ґрунтуватися на таких принципах, як: 

 побудова практичних заходів, які передбачають використання найновітніших 
досягненнях науки і технології; 

 виділення на природоохоронну діяльність необхідних матеріально-фінансових 
ресурсів; 

 раціональне поєднання примусових, економічних та моральних важелів у системі 
управління природокористуванням; 

 динамічне правове екологічне забезпечення; 
 високий рівень екологічної освіти і культури населення; 
 активна участь громадськості. 

Екологічна політика України визначена за «Основними напрямами державної 
політики в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки», затвердженими Верховною Радою України у 1998 р. Цей 
документ передбачає довгострокову стратегію розв'язання екологічних проблем в Україні на 
національному, регіональному, місцевому та об'єктному рівнях. Реалізація цієї стратегії 
дасть можливість поліпшити  стан  навколишнього   природного середовища безпечного для 
життєдіяльності населення, запровадити систему  екологічно збалансованого використання 
природних ресурсів,створити розгалужену екомережу, запровадити  систему  інформування  
населення  з  питань охорони навколишнього  природного  середовища, екологічної політики 
та сталого розвитку.  

З метою охорони природного середовища, покращення природокористування та 
інших питань екологічної політики в межах своєї території територіальні адміністративні 
одиниці (області, райони, міста) розробляють свої програми, плани дій, концепції. 

Література: 
1. Васюта О. А. Екологічна політика України на зламі тисячоліть: Монографія. – К.: 

КІМУ, 2003. 
2. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 

2020 року [Текст: Розпорядження від 17 жовтня 2007 р. N 880-р. 
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Сучасний стан рослинного покриву території Сулинської затоки Кременчуцького 

водосховища у великій мірі пов'язаний з господарською діяльністю людини, зокрема із 
створенням Кременчуцького водосховища. 

Особливу увагу привертає рослинність долини самої р.Сули. Безперечно, існує тісний 
взаємозв’язок між характером рослинного покриву і особливостями ґрунтово-кліматичних 
умов. 

Екосистеми тут представлені острівними ділянками, заплавними терасами та 
мілководдями. Це територія із сучасними долинними ландшафтами, де поєднуються 
місцевості прохідних долин з лучними і лучно-чорноземними ґрунтами. 

На території затоки знаходиться Ландшафтний заказник загальнодержавного значення 
"Сулинський",який  репрезентує флористичне та фауністичне різноманіття природних водно-
болотних комплексів Лісостепової зони України; має важливе водоохоронне значення; є 
місцем гніздування та відпочинку під час сезонних міграцій багатьох видів птахів. 
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Досліджено сучасні зміни екологічного стану ландшафтів Сулинської затоки під 
впливом антропогенного тиску.[1] 

Повний склад флори характеризуємої території ще не встановлений. Попередні 
дослідження дають підставу стверджувати, що кількість видів судинних рослин тут 
перевищує 600. 

Останнім часом у басейні Сули було виявлено представників родини Hydrocharitaceae 
– рослини Egeriadensa та Elodeanutallii  , що зазнали значного поширення. Egeriadensa 
походить з Південної Америки. На батьківщині відзначається масовим розвитком і відома як 
аргентинська водна чума [2]. 

Має місце типовий розподіл рослинності, а саме: придонні, занурені (кушир), вільно 
плаваючі (ряски, жабурник), прикріплені з листям на поверхні (два види латаття, глечики 
жовті, рдести - 11 видів), прибережно-водні (сусак, стрілолист, частуха, лепешняк, аїр).  

Особливий інтерес викликають лучні ділянки, що мають різний ступінь засолення 
грунтів, тому що саме вони визначають флористичну специфіку затоки на території 
заказника “Сулинський”.  

Рослинність має чітко виражений екологічний ряд в заплавній частині 
заказника(індикатори помірного засолення) - угрупування ситника Жерарда; (сильного 
засолення) - угруповання айстри солончакової з кульбабою бесарабською, угруповання 
покісниці розставленої плюс подорожника солончакового; (максимального засолення) - 
угруповання пирію видовженого плюс кермек південно-бузький (замшевий); а також (вологі 
солончаки) - бульбокомиш морський, тризубець морський, молочка приморська. В свою 
чергу на слабо засолених вологих луках виявлені популяції рідкісних орхідей - зозулинця 
болотного та пальчатокорінника м'ясо-червоного[5]. 

Отже, Сулинська затока Кременчуцького водосховища у фауністичному відношенні є 
однією з найбільш цінних та багатих ділянок Придніпров’я ,тому для контролю динаміки 
зміни рослинного покриву необхідні подальші детальні дослідження місцевих фітоценозів та 
їх взаємозв’язок із гідрологічним режимом Кременчуцького водосховища. 
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У зв’язку із продовольчою кризою, а також із погіршенням якості с.г. продукції на 

сьогодні особливо актуальною стала проблема підвищення родючості ґрунтів. Останніми 
роками в ґрунтах пришвидшується процес зменшення вмісту гумусу, поживних речовин 
через суттєве зменшення обсягів і норм органічних добрив, а особливо насичення польових 
сівозмін соняшником і ріпаком, що призводить до інтенсивного використання поживних 
речовин ґрунтово-вбирного комплексу і виснаження ґрунтів. Дані проблеми зумовили 
актуальність обраної теми. 

Мета роботи полягає в аналізі рівня родючості ґрунтового покриву на прикладі 
територій СВК «Токарі». Завдання передбачали зробити аналіз на вміст основних показників 
в ґрунтах, зокрема: азоту, що легко гідролізується, рухомих сполук фосфору, обмінного 
калію, гумусу, ступеня кислотності. 

Забезпеченість ґрунтів обмінним калієм на території СВК «Токарі» за даними 
обстеженнями характеризуються так: з дуже низьким вмістом (до 41 мг/кг ґрунту) – 0 га, 
низьким (від 41 до 80 мг/кг) – 241,03 га, середнім (від 81 до 120 мг/кг) – 1356,80 га, 
підвищеним (від 121 до 170 мг/кг) – 610,30 га, високим (від 171 до 250 мг/кг) – 3,90 га, дуже 
високим (більше 250 мг/кг) – 0 га. Середньозважені показники за вмістом обмінного калію у 
ґрунті коливаються від найменшого 60 мг/кг до найбільшого 195 мг/кг. 

За результатами обстеження забезпеченості рухомими сполуками фосфору ґрунти 
території СВК «Токарі» розподілилися так: з дуже низьким вмістом (до 26 мг/кг ґрунту) – 
125,0 га, низьким (від 26 до 50 мг/кг) – 115,0 га, середнім (від 51 до 100 мг/кг) – 495,0 га, 
підвищеним (від 101 до 150 мг/кг) – 1122,0 га, високим (від 151 до 250 мг/кг) – 192,0 га, дуже 
високим (більше 250 мг/кг) – 150,0 га. Середньозважені показники за вмістом фосфору у 
ґрунті коливаються від найменшого 75,0 мг/кг до найбільшого 270,0 мг/кг.  

В практичній діяльності важливо знати ступінь кислотності ґрунту, так як, по-перше, 
окремі сільськогосподарські рослини для нормального розвитку вимагають певних 
інтервалів рН, по-друге, кислотність ґрунту уже сильно впливає на розвиток ґрунтових 
мікроорганізмів і грибів, по-третє, при дуже кислій реакції ґрунту поживні речовини з 
доступних форм переходять у важкодоступні для рослин форми. За кислотністю згідно з 
даними результатів обстеження 2013 року ґрунти СВК «Токарі» розподіляються так: 
сильнокислі (рН менше 4,6) – 107,9 га (0,2%), середньокислі (від 4,6 до 5,0) – 204,0 га, 
слабокислі (від 5,1 до 5,5) – 117,0 га, нейтральні (від 6,0 до 7,0) – 1626,0 га, лужні (від 7,6 до 
8,0) – 265 га. Середньозважені показники за вмістом кислотності коливаються від 
найменшого 54 мг-екв/ 100 г ґрунту до найбільшого 73 мг-екв/ 100 г ґрунту. 

За результатами обстежень 2013 років на вміст гумусу ґрунти СВК «Токарі» мають 
середній вміст гумусу − 2,0-3,8 %. Ґрунти району за вмістом сполук азоту, що легко 
гідролізуються розподілилися: дуже низький – 2122,0 га, низький – 0 га, середній – 0 га, 
високий – 0 га. Середньозважені показники за вмістом азоту в ґрунтах коливаються від 
найменшого 7,5 мг/кг до найбільшого 11,9 мг/кг. 

За проведеними результатами можна зробити висновки: підкислення ґрунтів значною 
мірою обумовлене внесенням аміачної селітри та іншими факторами, в той же час 
поповнення ґрунтів кальцієм за рахунок вапнування практично призупинене; територія 
господарства потребує застосування органічних добрив, розробку науково обґрунтованої 
системи сівозміни. 
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Конституція України проголошує землю основним національним багатством, що 
перебуває під особливою охороною держави. Охорона земель сільськогосподарського 
призначення забезпечується на основі реалізації комплексу заходів щодо збереження 
продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості та 
родючості ґрунтів, а також обмеження їх вилучення (викупу) для несільськогосподарських 
потреб. В основу даної роботи був покладений аналіз стану земель сільськогосподарського 
призначення Чернігівської області. 

Результати агрохімічної паспортизації земель, їх моніторинг показують, що родючість 
ґрунтів Чернігівщини за останні 5 років невпинно знижується, проявляються процеси 
агрохімічної деградації ґрунтів. Згідно з даними "Державного земельного кадастру" загальна 
площа земель Чернігівської області станом на 01.01.2010р. становить 3190,3 тис. га, що 
складає близько 5,2% від площі земель України. Структура земельного фонду свідчить, що 
2069,8 тис. га (64,9 %) зайнято сільськогосподарськими угіддями; ліси та інші лісовкриті 
площі по області становлять 738,1 тис. га (23,1 %); забудовані землі – 99,6 тис. га (3,1 %); 
заболочені землі – 130,2 тис. га (4,1%); відкриті землі без рослинного покриву складають 
28,2 тис. га (0,9%); води – 68,0 тис. га (2,1 %); інших земель – 56,4 тис. га (1,8 %). 

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси залишаються 
сільське господарство, промисловість, енергетика, транспорт та оборонна діяльність. 
Зокрема, формування потужних аграрних підприємств у сільському господарстві, які 
орендують масиви орних земель, що налічують десятки тисяч гектарів, веде до 
максимального спрощення агроландшафтів. Окремі поля, зайняті зерновими культурами, 
досягають площі багатьох сотень гектарів на яких відсутнє належне невиснажливе 
чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах. 

З метою охорони земель в минулі роки розроблено 83 проекти землеустрою з 
контурно-меліоративною організацією територій на площі 330,5 тис. га. Проведено повне 
закріплення в натурі (на місцевості) контурних меж полів і робочих ділянок на площі 193,2 
тис. га. 

Управління земельним фондом (земельними ресурсами) в області здійснюється 
шляхом регулювання земельних відносин через нормативні акти, забезпечення додержання 
вимог земельного законодавства, систематичного контролю за використанням і охороною 
земель, застосування засобів впливу на порушників цього законодавства. Функції 
державного регулювання земельних відносин і є функціями державного управління 
земельними ресурсами. В забезпеченні раціонального використання і охорони земельних 
ресурсів, крім державного управління, суттєву роль відіграє внутрігосподарське управління, 
що здійснюється конкретними суб'єктами права на землю – власниками земельних ділянок і 
землекористувачами, в обов'язки яких входить забезпечення в процесі господарської 
діяльності раціонального використання і охорони земель. 
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Мікроелементи – хімічні елементи, які потрібні рослинам у малих або дуже малих 
кількостях. За В.І. Вернадським і А.П. Виноградовим вони в живих організмах становлять 
0,00001%-0,01% від сирої маси але при цьому виконують дуже важливі функції (беруть участь в 
окисно-відновлювальних реакціях, що є основою життєво важливих процесів для рослинного 
організму – дихання й фотосинтез) [1, с.7-20]. Нестача мікроелементів для живлення рослин 
призводить до: Mn – до нагромадження нітратів у тканинах рослин, зниження вмісту вітаміну С, 
зниження врожаю коренеплодів і виходу цукру; Со – погіршення розвитку кореневої системи, що 
у свою чергу спричиняє погіршення росту рослин; Cu – загибелі сходів, погіршеного розвитку 
репродуктивних органів (порожні колоски у зернових), засихання і відмирання гілок (плодові), 
гальмування росту рослин, повільного розвитку кореневої системи; Zn – появи коротких 
міжвузлів, карликовості рослин, зниження вмісту білка і цукру, зниження холодо- і 
морозостійкості у рослин; B – зниження стійкості до хвороб, погіршення розвитку кореневої 
системи, зменшення кількості квіток, порушення запліднення, обпадання зав'язі у рослин. 

Виходячи з фізіологічних та біологічних потреб різних груп культур на вміст 
мікроелементів в ґрунтах, існує відповідна градація оптимального їх вмісту (ДСТУ 4362:2004): 
культури невисокого виносу і з високою спроможністю до засвоювання мікроелементів (зернові 
колосові культури, кукурудза, зернобобові, картопля); підвищеного виносу і з високою та 
середньою спроможністю до засвоєння мікроелементів (коренеплоди, овочі трави, соняшник і 
плодові; культури високого виносу (усі культури з високим рівнем агротехніки, високими дозами 
добрив, високо урожайні сорти) [4]. 

Метою даної роботи було проаналізувати вміст мікроелементів в орному шарі ґрунту 
господарства – СФГ «Росош» (Чернігівська область). Вміст рухомих форм мікроелементів 
визначали за допомогою буферної амонійно-ацетатної витяжки з рН 4,8 методом атомно-
абсорбційної спектрофотометрії (ДСТУ 4770.1-9:2007) [3]. 

Проведені розрахунки показують, що згідно з градацією забезпеченості ґрунтів 
рухомими формами мікроелементів (за працею Ягодіна Б.А.) [2], ґрунти господарства мають 
дуже низьку забезпеченість мікроелементами – Mn (2,2-8,52 мг/кг ґрунту), Со (0,19-0,615 
мг/кг), Cu (0,068-0,134 мг/кг), Zn (0,291-0,399 мг/кг) в орному шарі ґрунту і середню 
забезпеченість В (0,6-0,95 мг/кг ґрунту).  

Звідси можна зробити рекомендації господарству, що у сівозмінах доцільно 
використовувати першу групу культур – культури невисокого виносу і з високою спроможністю 
до засвоювання мікроелементів (зернові колосові культури, кукурудза, зернобобові, картопля). 
Найбільш простий і ефективний спосіб поповнення нестачі поживних речовин у рослин – 
внесення мікроелементів, використовуючи позакореневе підживлення.  
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Індекс природного капіталу (ІПК), розроблений як певний внесок у процес 

впровадження Конвенції про біологічне різноманіття (КБР), і створений, щоб відповісти на 
питання політиків та громадськості: ”Скільки біорізноманіття залишилось?”, „Які причини 
його втрати?”, „Що ми маємо із цим робити?”. 

Індекс природного капіталу, кількісний показник екосистеми (% території) 
помножений на її якість (% від базового рівня), є практичним інструментом для формування 
політики при управлінні природними ресурсами на національному та міжнародному рівнях. 
Він може використовуватися як для природних територій, таких як ліс, внутрішні водойми та 
луки, так і для території, перетворених людиною, таких як сільськогосподарські землі та 
забудовані території. Кількісний показник екосистем визначається, як відсоток від загальної 
території (% загальної площі країни або регіону). Якісний показник екосистем визначається 
шляхом обчислення середнього значення багатства ключового набору видів тварин і рослин; 
однак, показники процесу та структури також можуть бути використані як показники якості. 
Якість визначається як співвідношення між станом на сьогоднішній день і станом базового 
рівня (відсоток від стану базового рівня).  

ІПК визначається як показник, що об’єднує в собі розмір території, що залишилась 
(кількість), та її якість : 

ІПК = кількісний показник екосистеми (%) х якісний показник екосистеми (%) 
ІПК можна застосовувати у будь-якій країні і в усіх наземних екосистемах, 

агроекосистемах, внутрішніх водоймах, морських екосистемах та океанах. У випадку, коли 
дані про якісні показники не завжди доступні, корисною альтернативою може бути ІПК, в 
якому враховуються впливи негативних чинників, оскільки негативні впливи обернено 
пропорційні до якості. Дані про негативні впливи більш доступні. Кілька початкових 
досліджень було проведено у різних масштабах. Їх результати наведено у Глобальному 
екологічному огляді UNEP (UNEP’s Global Environmental Outlook), на континентальному 
рівні у Європі (на основі негативних впливів), та на національному рівні у Нідерландах. 
Готуються також окремі дослідження у країнах, що розвиваються.  

Головним завданням ІПК є відповідь про загальний стан екосистеми, що спричиняє 
зміни у ній, як політичні рішення вплинули на екосистему та які заходи є найбільш 
ефективними. Також може слугувати вартовим суспільства у справі охорони світового 
природного капіталу. Такі індикатори як ІПК є незамінними інструментами у процесі 
прямого та зворотного зв’язку в сучасному суспільстві. 

Література: 
1. UNEP (1997). Recommendation for a core set of indicators of biological diversity. 

Convention of Biological Diversity, UNEP/CBD/SBSTTA/3/9, and inf. 13, inf. 14, Montreal.  
2. UNEP (1997). Global Environmental Outlook. Oxford University Press, Oxford.  
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Земля завжди займала і займає одне з головних місць при розрахунках національного 
багатства держави. Ґрунти є природними утвореннями, які характеризуються родючістю - 
здатністю забезпечувати рослини речовинами, необхідними для їх життєдіяльності, а також 
запасами продуктивної вологи. 

Протягом кількох десятиріччя екстенсивного розвитку вітчизняного сільського 
господарства в обіг залучалися значні площі земель, на яких ведення землеробства пов'язано з 
підвищеним екологічним ризиком. Результатом нераціональної господарської діяльності стала 
інтенсифікація процесів ерозії, дефляції, підкислення, дегуміфікації, зниження біологічної 
активності гунтів, що зрештою позначилося на продуктивності сільськогосподарських культур. 

Незбалансоване антропогенне навантаження на природні ресурси протягом багатьох 
десятиріч обумовило значну техногенну ураженість екосфери України. Одним із головних 
факторів, що дестабілізують екологічну ситуацію, є сільськогосподарська освоєність і 
розораність території. Надмірне розорювання земель, в тому числі і схилових, призвело до 
порушення екологічно збалансованого співвідношення площ ріллі, луків, лісів та водоймищ, 
що негативно позначилось на стійкості ландшафтів. Найбільш загрозливі явища 
спостерігаються в ґрунтовому покриві, який значно деградований і таким чином на значних 
площах продуктивних земель дестабілізовані процеси грунтоутворення. Великої шкоди 
ґрунтам України завдала необгрунтована меліорація. Майже 50 тис. га орних земель 
підтоплені, 3,7 млн га землі знаходиться в Чорнобильській зоні. Якщо узагальнити всі зміни, 
то 22% території України можна характеризувати як сильно і дуже сильно уражені та 
непридатні для повного використання. Розораність земель в Україні складає 53,8%, що 
значно вище оптимального рівня, та є найвищою серед країн Європи. У Франції і Німеччині 
рівень розораності земель становить – 33%, в Іспанії - 30, Нідерландах – 24%. 

Забруднення грунтів викликано також значною кількістю промислових, 
гірничопромислових, сільськогосподарських і побутових відходів, постійно зростаючою 
металізацією і хімізацією навколишнього середовища. Тільки міські відходи щорічно в 
Україні складають більше 14 млн. тонн. Такий негативний вплив призводить до значної 
деградації грунтів. Для істотного поліпшення еколого- агрохімічного стану 
сільськогосподарських земель, збереження та розширеного відтворення родючості грунтів 
необхідно здійснювати комплекс широкомасштабних агротехнічних та агрохімічних заходів, 
серед яких поряд з удосконаленням технологій обробітку грунту, запровадженням науково 
обгрунтованих сівозмін, застосуванням протиерозійних заходів тощо найважливішими 
продовжують залишатися хімічна меліорація грунтів та внесення органічних і мінеральних 
добрив. Необхідною складовою підтримання родючості грунтів на належному рівні є 
вапнування кислих та гіпсування солонцевих грунтів, продуктивність яких значно нижча, 
ніж на недеградованих аналогах. Позитивна дія вапнування на грунт багатогранна: під його 
впливом нейтралізується надмірна кислотність, поліпшуються агрофізичні, агрохімічні, 
біологічні властивості та еколого агрохімічний стан грунту, підвищується ефективність 
мінеральних добрив. 
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Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є актуальною й досить гострою для 
Київської області. Утворення відходів з року в рік зростає, тоді як значна частка цих відходів 
видаляється на полігони та сміттєзвалища, які експлуатуються не належним чином, 
внаслідок чого створюють негативний вплив на навколишнє природне середовище та 
здоров’я людей. 

Проблеми ТПВ частково вирішуються в містах, однак стають дедалі все більш 
актуальними для сільської місцевості. У сільських населених пунктах майже не проводиться 
організований вивіз ТПВ, а у більшості населених пунктів відсутні навіть програми 
поводження з ТПВ та схеми санітарної очистки населених пунктів, не ведуться реєстри 
об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць їх видалення, все це призводить 
до утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршує санітарний стан населених пунктів. 

На території Київської області експлуатується 39 полігонів (сміттєзвалищ) для ТПВ, 
загальною площею більше 500 га. Також, слід відзначити, що більшість полігонів ТПВ не 
відповідає санітарним вимогам з експлуатації полігонів, а значна кількість полігонів вже 
вичерпала свій ресурс і стали фактором антропогенного навантаження на довкілля. 

Дослідженнями проведеними в с. Рудня встановлено, що в середньому щоденно в 
кожному дворі накопичується близько 3 кг сміття, відповідно за місяць у селі накопичується 
приблизно 90 кг, а за рік — 1092 кг ТПВ. За даними перепису у селі знаходиться 900 дворів 
загалом виходить 982800 кг.відходів. 

Один з основних шляхів вирішення проблеми поводження з ТПВ в сільській 
місцевості — стимулювати використання вторинних ресурсів завдяки впровадженню 
системи певних пільг та підвищення тарифів на збирання, сортування, транспортування, 
рекуперування та утилізування відходів. 

З метою вдосконалення технологічних схем поводження з твердими побутовими 
відходами в сільських населених пунктах необхідно: 

– сформувати і реалізувати програму поводження з відходами на рівні районних і 
сільських рад шляхом створення відповідних організаційних, нормативно-правових, 
економічних та інформаційних передумов; 

– розробити бізнес-плани для обґрунтування системи стимулювання і необхідної 
підтримки малого бізнесу в сфері поводження з ТПВ; 

– організувати більш дієвий контроль за дотриманням положень закону «Про 
відходи», зокрема не допускати створювання стихійних звалищ в межах сільських населених 
пунктів, лісових насаджень тощо; 

– створити при районному управлінні екології та охорони навколишнього природного 
середовища спеціалізований відділ, який би координував діяльність сільських рад в цьому 
напрямку. 
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ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ РІЧОК УКРАЇНИ 

PUBLIC ACTIVITY IN THE PRESERVATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
RIVERS OF UKRAINE 

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ В СОХРАНЕНИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК 
УКРАИНЫ 

Крутько О.В.,студентка факультету екології і сталого розвитку 
Ладика М.М., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
На сьогоднішній день екологічний стан малих і середніх річок викликає занепокоєння 

наукової спільноти і громадськості. За багаточисельними дослідженнями ці річки втрачають 
свою самоочисну здатність і здатність до самовідновлення.  

Усього в Україні діє близько 500 громадських організацій, діяльність яких спрямована 
на Розв'язання гострих екологічних проблем. Однією з найбільших таких організацій є 
Українська річкова мережа (УРМ) – добровільне об'єднання громадян, неурядових 
організацій (НУО) та місцевих громад. Вона почала діяти в Україні з 2000 р. До складу УРМ 
входять понад 105 громадських екологічних організацій України та 4 індивідуальних членів. 
Мета її діяльності – це сприяння поліпшенню екологічного стану річок, а також позитивним 
змінам в екологічній політиці України у галузі охорони і збереження річок. Завданнями є 
об’єднання зусиль неурядових організацій навколо проблем порятунку малих річок, 
налагодження інформаційного обміну між НУО, сприяння участі громадськості у виробленні 
та реалізації екологічної політики в Україні, проведення широкої еколого-освітньої та 
виховної діяльності, сприяння проведенню акцій, кампаній щодо поліпшення екологічного 
стану річок та розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони природи. 

Українське товариство охорони природи (УкрТОП) – громадська екологічна 
організація, члени якої беруть активну участь у проведенні таких міжнародних та 
всеукраїнських екологічних акцій, як День довкілля, Всесвітній день охорони 
навколишнього середовища, День Землі, Всесвітній день водно-болотних угідь, «Чиста 
Україна — чиста Земля», а також обласних природоохоронних акцій — «Первоцвіт», 
«Джерело», «Ялинка», «Чисте повітря», «Синиця», «Болотна черепаха», «Нерест» та ін. 
Важливим питанням діяльності УкрТОП щодо залучення населення до охорони довкілля є 
проведення різноманітних регіональних та місцевих екологічних акцій з впорядкувань 
берегових охоронних смуг річок і озер, ліквідації сміттєзвалищ тощо. 

Крім того, майже у кожному районі нашої країни діють екологічні гуртки та 
молодіжні громадсько-екологічні організації. Наприклад, Молодіжний екологічний центр – 
громадська організація, що постійно впроваджує різноманітні програми екологічної освіти 
дітей та юнацтва, які сприяють формуванню екологічної свідомості підростаючого 
покоління, вихованню їх небайдужого ставлення до оточуючого навколишнього середовища, 
допомагають збереженню довкілля; "Екосфера", діяльність цього регіонального молодіжного 
об'єднання, поширюється на Закарпатську область й одним із напрямків його роботи є 
вивчення і збереження річкових, водно-болотних та лісових екосистем); «Наш дім – Манява» 
(Тернопільська обл.); "Миколаївська спілка скаутів", члени якої брали участь у 
впорядкуванні узбережжя Дніпровсько-Бузького лиману тощо. 

Отже, усвідомлення непоправної втрати малих і середніх річок спонукало громадян 
до створення неформальних організацій, основною діяльністю яких є привертання уваги 
широкого кола населення до питань екологічного стану цих унікальних екосистем, 
впровадження заходів щодо їх оздоровлення та екологічного просвітництва. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ СУПІЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ СУПОЙ 
ENVIRONMENTAL STATUS OF SUPIY RIVER 

Крутько К.В., студентка факультету екології і сталого розвитку, 
Ладика М.М., кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
На сьогоднішній час велику загрозу становить екологічний стан річок. Особливої 

уваги заслуговують екосистеми малих і середніх річок, на водозборах яких формується 
понад 50% водного стоку великих річок: Дніпра, Дунаю, Західного Бугу. До головних 
факторів, які впливають на екологічний стан цих водойм належать: ерозія на водозбірній 
площі, замулення, забруднення та засмічення русел річок і їх акваторій, зарегулювання 
стоку, спрямлення русел, меліоративні роботи, створення гідротехнічних споруд, зменшення 
лісистості, розорювання схилів і заплави, погіршання самоочисної здатності. Сучасне 
екстенсивне використання річок, їх заплав, біорізноманіття призвело практично до розвитку 
усіх вище вказаних негативних процесів водних об’єктів. Тому питання дослідження 
екологічного стану малих та середніх водотоків має важливе значення для розробки 
подальших шляхів їх екологічного оздоровлення. 

Річка Супій є однією із середніх річок Київщини, лівою притокою Дніпра. Протікає 
Придніпровською низовиною. ЇЇ заплава заболочена. Тому у середині та нижній частинах 
заплави для осушення заболочених земель побудовано гідромеліоративну Супійську 
осушувальну систему. На річці розташовано водосховище (оз. Супій). Використовується 
переважно для водопостачання. 

Інтенсивне використання водних ресурсів даної річки призвело до виникнення таких  
проблем як забруднення водойми, а також замулення та висихання річки.  

За результатами інструментально-лабораторного контролю якості поверхневих вод у 
Супої відмічено перевищення ГДК за такими показниками як: кольоровість, мутність, БСК, 
вмісту заліза. Високі показники БСК засвідчують наявність у воді значної кількості речовин 
органічного походження.  

За довгі роки в його біологічному середовищі відбулися значні зміни. Зарегулювання 
русла призвело до зменшення річкового стоку. В результаті чого чиста, вільна від заростання 
акваторія Великого Супою скоротилася майже на 30 відсотків, а біомаса надводної та 
підводної рослинності збільшилася майже в шість разів. Зона багатометрової торф'яної 
подушки, що утворилася на дні озера, практично стала гнилим болотом і дуже шкодить цій 
екосистемі. 

Акваторія річки інтенсивно використовується для риборозведення. Зокрема на площі 
1886 га Малого Супою розміщено риборозплідники із використанням схеми "інтенсивного 
товарного рибного господарства". Максимальний вилов відбувається при 100-відсотковому 
скиданні води у Великому Супої раз на три роки. На Малому Супої повне скидання 
здійснюють раз на два роки. Вода в річці спускається не тільки для вилучення рибних 
ресурсів, а й для санації даного водного джерела, адже тут присутнє торф’яне дно. Без 
спуску води таких водоймах у водоймах виникають умови для активного розвитку таких 
небезпечних хвороб риб як: лептоспіроз, лігулез, зяброва гниль, краснуха, гідромоз, та 
інших. Паразити прогресують на рибі при 4-річному циклі розвитку. Тому спуск води раз на 
три роки, промороження дна, по суті, є єдиним ефективним способом боротьби з цим лихом. 

Отже, сучасний екологічний стан басейну річки Супій можна назвати напруженим. 
Активне використання поверхневих і підземних вод, як у промислових і побутових цілях, так 
і в цілях локалізації стічних скидів, активна і тривала експлуатація природно-ресурсного 
потенціалу призвели до виснаження і забруднення річки. 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Важливість екологічної складової в системі збалансованого використання земель 
сільськогосподарського призначення з кожним роком набуває все більшої актуальності у 
зв’язку з переважанням приватних економічних інтересів багатьох сільськогосподарських 
виробників над суспільними, орієнтованими на соціально-екологічні потреби. Еколого-
деструктивні процеси в сільськогосподарському використанні земельних ресурсів, пов’язані 
з ігноруванням відтворювальних процесів та прагненням отримати якомога більший 
прибуток на землі, набули в нашій країні систематичного та всеохоплюючого характеру, що 
неодмінно призведе до загальнодержавної екологічної кризи. 

Основною метою даної роботи було проаналізувати основні складові екологічної 
ситуації області. 

За п’ять останніх років, починаючи з 1 січня 2009 року, структура земельного фонду 
Черкаської області дещо змінилася. Площа сільськогосподарських угідь зменшилась на 0,6 
тис.га, у тому числі, площі ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ. Площа 
перелогів збільшилась на 0,3 тис.га, лісів та інших лісовкритих територій − на 0,3 тис.га, 
забудованих земель – на 0,9 тис.га. 

Площа земель державного сектору (державна власність) зменшилась протягом 
останніх п'яти років на 0,5 % і становить 974,4 тис.га (46,6 %) проти 984,5 тис.га (47,1 %) в 
2008 році.  

 Черкаська область характеризується високим показником сільськогосподарської 
освоєності території – 87,6 % (середній по Україні – 78,2 %). Ступінь розораності земель 
значною мірою характеризує  їх екологічну стійкість. Розораність сільськогосподарських 
угідь, тобто відношення площі орних земель до загальної площі, Черкащини перевищує 
екологічно допустимі рівні та сягає 87,6 %. 

Крім того, розорювання та інтенсивна експлуатація осушених органогенних і 
мінеральних ґрунтів легкого гранулометричного складу призвело до активного розвитку 
вітрової ерозії та інших негативних наслідків. 

Варто зазначити, що потужними екологостабілізуючими компонентами сучасних 
агроландшафтів, що забезпечують збалансоване функціонування агроекосистем, є природні 
луки й пасовища. По області їх площа складає 143,6 тис. га або 9,9% від загальної кількості 
сільськогосподарських угідь. 

З метою поліпшення стану і продуктивності земель органам виконавчої влади та 
місцевого самоврядування необхідно забезпечити обов’язкове фінансування заходів щодо 
охорони земель, зокрема на виконання державних та регіональних програм у сфері 
земельних відносин, у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування 
втрат сільськогосподарського виробництва. 

Таким чином, питання охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах 
загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямів 
державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення 
екологічних умов життя людини. 
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Лісові пожежі в будь-якому масштабі становлять загрозу населенню, довкіллю, 
матеріальним цінностям. Одним із важливих аспектів лісових пожеж є їх вплив на екологічні 
умови існування людини та інших живих організмів. 

Загрози, які несе лісова пожежа, зумовлені її факторами, основними з яких є полум’я, 
висока температура, радіаційне теплове випромінювання та продукти горіння. Негативний 
вплив виявляється як локальний (території лісів, лугів, об’єкти житлової та промислової 
інфраструктури, які межують з лісами), так і глобальний – на екологічну систему планети в 
цілому. Результати впливу лісової пожежі можна поділити на безпосередні, які виникають 
під час пожежі, та далекосяжні, які проявляються після її завершення. З огляду на об’єкт дії 
їх можна класифікувати таким чином: 

• на атмосферу: безпосередні – витрата кисню, виділення СО та СО2; далекосяжні – 
зменшення кількості кисню, зменшення випаровування в атмосферу; 

• на грунти: безпосередні – знищення або пошкодження підстилки та гумусу, 
знищення мікроорганізмів і грибів, забруднення хімічними засобами гасіння; далекосяжні – 
ерозії, зміна фізико-хімічних властивостей грунтів; 

• на воду: безпосередні – зменшення рівня води у водоймах; далекосяжні – 
порушення водного балансу територій; 

• на флору: безпосередні – знищення рослин, їх пошкодження; далекосяжні – 
зменшення біорозманіття, поява небажаних сукцесій та втрата захисних властивостей лісу; 

• на фауну: безпосередні – зменшення чисельності та знищення популяцій; 
далекосяжні – активізація шкідників рослин, зміна ареалів. 

Окрім впливу лісових пожеж на екологічні умови існує і зворотній – вплив 
екологічних та лісівничих особливостей лісу, зумовлених його типологічною належністю.  

Типологічна характеристика містить один з важливих параметрів, який впливає на 
виникнення та розвиток пожежі. Це передусім вологість грунтів, від якої залежить вологість 
опаду та підстилки – основних лісових горючих матеріалів, які першими займаються при 
виникненні низової пожежі. 

Просторова структура, вік, зімкнутість крон, повнота та густота впливають на 
формування мікроклімату, який зумовлює виникнення лісової пожежі. Від цих параметрів 
залежить освітленість поверхні грунту у лісі, затримування опадів кронами, ослаблення 
вітру. Ці фактори зумовлюють вологісний стан опаду та підстилки, а також характер 
розвитку наземної трав’янистої рослинності.  

В окремих випадках лісові пожежі приносять користь, а саме – звільняють територію 
для молодих насаджень. В окремих випадках з цією метою проводять відпали. Незначні за 
силою низові пожежі сприяють інтенсивному лісовідновленню внаслідок проростання 
насіння сосни та розвитку дерев віком понад 5 років.  

Оскільки екологічні та лісівничі особливості лісів впливають на пожежну безпеку, то 
внаслідок цілеспрямованої дії працівників лісового господарства можна зменшити загрозу 
виникнення пожеж.  
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насаждения Симферопольского района / В.Г. Кобечинская, И.П. Отурина, В.Л. Апостолов, 
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 Ландшафт - це літоральна (рельєфна) або акваторіальна система, що складається з 

природної, антропогенної систем, які генетично зв'язані між собою єдиним геологічним 
фундаментом, однаковим рельєфом, гідрокліматичним режимом, спільністю ґрунтів і біоценозів. 
Його компонентами можуть бути: гірські породи, води, льодовики, сніги, ґрунти, повітряні маси, 
флора та фауна, які утворюють ярусну структуру. Ландшафт - відкрита система, що функціонує і 
розвивається під впливом природних, а тепер і антропогенних факторів діяльності людини.  

У межах України поширені два класи ландшафтів: рівнинних і гірських. Клас рівнинних 
східноєвропейських ландшафтів займає більше 94 % території України, об'єднуючи типи і підтипи 
ландшафтів, зміна яких відбувається в широтному напрямку. Клас гірських ландшафтів залежно 
від географічного положення, простягання і висоти гірських пасом Українських Карпат і 
Кримських гір, характеризується певними спектрами і висотним положенням типів ландшафтів. 
Гірські ландшафти України представлені класом середньоєвропейських карпатських і класом 
кримських, що тяжіють до сухих середземноморських ландшафтів. 

Типи і підтипи: ландшафтів виділяють в середині класів за певним співвідношенням 
тепла і вологи, яким зумовлюється зональний розподіл типів ґрунтового і рослинного 
покриву, хід фізико-географічних процесів,  особливості гідрологічного режиму. Клас 
рівнинних східноєвропейських ландшафтів об'єднує їх типи: мішано-лісові (17,2% території 
України); широколистяно-лісові (6,9%); лісостепові (31,2 %); степові (31,7 %) з підтипами 
північно-степових, середньо-степових, південно-степових; сухо-степові (7,3%) ландшафти. 
Східно-Карпатські гірські лучно-лісові ландшафти поділяють на підтипи лісо-лучних 
остепнених, лучно-лісових, широколистяно-лісових, мішано-лісових, лучних 
(субальпійських) ландшафтів. Кримські гірські лучно-лісові ландшафти об'єднують такі 
підтипи: лісостепових посушливих, мішано-лісових і широколистяно-лісових, лучних 
остепнених (яйлинських) ландшафтів. Окремі типи становлять субтропічні ландшафти 
Південного берегу Криму і заплав річок. Останні характеризуються періодичним надмірним 
зволоженням, гідроморфністю ґрунтового і рослинного покриву, своєрідністю просторової 
структури і динаміки фізико-географічних процесів. На території України розвинулись також 
лучні, болотні типи ландшафтів. 

Отже, основні види антропогенне змінених ландшафтів (природно-виробничих 
комплексів) виділяють перш за все за їх виробничим функціональним змістом, специфічним 
у різних природних умовах. Так, виділяють агроландшафти, лісогосподарські, селітебні, 
промислові ландшафти, гідротехнічні, меліоровані, рекреаційні ландшафти.  

 
UDK 631.95 : 631.147/6. 

COMPETITIVENESS OF THE CROP PRODUCTION IN TERMS OF MARKET 
GLOBALIZATION 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ 
РИНКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Oktusyk A. Master, first year of study 
Strokal V., Candidate of Pedagogical Sciences 

National University of Bioresources and Environmental Sciences of Ukraine 
Nowadays competitiveness of crop production under conditions of market globalization is of 

great interest for many researchers. Therefore, according to the trend for globalization of social 
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processes, as well as due to the global problems of limited natural resources and the need to 
preserve environment suitable for human existense, the ability of national crop production to be 
competitive in terms of safety for human life and environment is very important. 

Given the intensification of the globalization of international economic relations, the 
problems of competitiveness of agricultural products in foreign trade belong to the top priority 
issues of national economic development. The existing economical and agricultural potential of 
Ukraine and favorable climatic conditions allow not only to fully saturate the domestic market with 
local products, but also to successfully penetrate foreign markets, which makes possible forecasting 
the effective growth of exports and enhance the country’s role in international trade [1]. 

Currently, an important prerequisite of agricultural competitiveness, including crop 
production, is its safety. On the World Food Summit in 1996 it was determined that food safety is 
ensured when all people in any time have physical, social and economical access to sufficient 
quantity of high-quality nutritious food, which can meet their  needs and preferences and provides 
for healthy and active lifestyle [2]. Thus, the food has to be not only harmless, but also beneficial 
for human, and its production has to be at least safe for the environment.  

Considering environmental and economical pillars of the crop production safety determines 
the importance of of formation of long-term strategy of agricultural development. The need for 
restoration of soil fertility and preservation of the environment, as well as ensuring consumer 
market with quality products, is undeniable.  

The global market economy envisages more active competition, especially among 
developing countries. Ensuring food market of Ukraine with domestic products, including crop 
production, and promotion of Ukrainian goods to international markets is of strategic importance 
and an essential condition for the development of our country. 

An important precondition of the competitiveness of crop production is its ecological safety.  
Environmentally safe crop production, which involves the use of evidence-based technologies, safe 
for human life and environment, becomes a cost-effective method of agricultural management. A 
necessary precondition of ensuring competitiveness in agricultural production is its legally 
authorized state support. Therefore there is a need for improving public policy in agriculture, which 
could create conditions for protection of domestic producers, forming national certification system, 
adoption of rules, standards and effective system of state support, stimulation of agricultural 
development with regard to global trends, including environmental area, so as is the case in Europe. 
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В Україні турботі про землю, її родючості завжди приділялось важливе значення. 

Принципові положення про охорону земель містяться в Конституції України, в Земельному 
кодексі, в інших кодексах і законах, у відповідності з якими землекористувачі забов�язані 
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Під несанкціонованими сміттєзвалищами розуміють стихійно утворені з причини 
непродуманої діяльності людини утворення з побутових відходів площею не менше 0,5га 
при потужності відкладів понад 1м. 

Найбільш важливими причинами утворення нелегальних сміттєзвалищ є: 
1. недостатнє фінансування місцевими органами управління в галузі охорони 

природних ресурсів; 
2. відсутність організаційної структури щодо вивезення у утилізації побутового сміття; 
3. недостатній екологічний, суспільно-політичний і правовий  рівень обізнаності 

населення щодо утилізації відходів. 
Досліджуване несанкціоноване сміттєзвалище знаходиться на території с.Пшеничне, 

Васильківського району, Київської області та утворилося стихійно, без будь-якого 
обґрунтування, на території якого повністю відсутнє інженерно-екологічне обґрунтування 
щодо рівня негативного впливу на стан прилеглих територій. При несанкціонованому 
складування побутового сміття не виконуються заходи зі зниження антропогенного 
навантаження, відсутній будь-який контроль за морфологічним складом відходів, які 
вивозяться, що не виключає можливості надходження медичного, токсичного та іншого 
сміття. Наявність в складі сміттєзвалищ органічних відходів в складів твердих побутових 
відходів призводить до утворення джерел розмноження гризунів, комах і можуть викликати 
загострення епідеміологічної ситуації населеного пункту. Відсотковий морфологічний склад 
сміттєзвалища в селі складає: поліетилен – 45%, скло – 24%, папір – 17,5%, органіка – 11%, 
інші види – 2,5%. Сміттєзвалище періодично підпалюється, та не відповідає нормам 
розміщення. За 5м від несанкціонованого сміттєзвалища протікає водотік, який впадає у 
місцеве озеро. Разом з дощовими та талими водами отруйні речовини змиваються у нижні 
шари ґрунту і з підземними водами потрапляють у водотік, а потім – у озеро, що може 
призвести до забруднення водної екосистеми сполуками миш'яку, азбесту, вінілхлоридом, 
полівінілхлоридом. Побутове сміття містить у великій кількості органічні речовини і при 
значній вологості є сприятливим середовищем для розвитку гельмінтів і розмноження 
хвороботворних мікроорганізмів. Екологічною проблемою є також те, що територія 
несанкціонованого сміттєзвалища межує із територіями здатними забезпечувати високий 
рівень продуктивності біомаси і виконувати роль санітарно-гігієнічного і сорбційного 
геохімічного бар’єру. Руйнування ґрунтового покриву ставить під загрозу виконання цих 
функцій. Отже, відходи виробництва та споживання при їх накопиченні в місті є джерелом 
суттєвої екологічної небезпеки та соціальної напруги, створюють негативний імідж 
населеному пункту, створюють загрозу щодо можливості отримання повноцінної еколого 
безпечної сільськогосподарської продукції. 

Характерною для всіх районів області є наявність великої кількості несанкціонованих 
звалищ. Несанкціоновані звалища являють собою серйозну екологічну небезпеку, оскільки 
існує можливість виносу забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, зокрема, 
разом з талими та зливовими водами. 
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добривами в дозі N45, N30 у фазі колосіння. Це призводить до підвищення кількості 
продуктивних стебел, більш кращої виповненості зерна і колоса, сприяє підвищенню натури 
зерна, кількості „сирої” клейковини та її якості. 
 
УДК 504.53(477.82) 

 

СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГІДРОМОРФНИХ ГРУНТІВ НА ТЕРИТОРЇЇ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГИДРОМОРФНЫХ ПОЧВ НА 
ТЕРИТОРИИ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 

CURRENT STATUS OF HYDROMORPHIC SOILS ON TERYTORYIYI VOLYN REGION 
Бірук О.М., студентка 3 курсу факультету екології і сталого розвитку 

Науковий керівник - Бережняк Є.М., кандидат сільськогосподарських  наук  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Волинська область відноситься до регіонів, які характеризуються надмірними 
опадами та рівнинним рельєфом території, що обумовлює процеси перезволоження, 
підтоплення і затоплення територій, сільськогосподарських угідь і населених пунктів на 
значній її частині. Площа заболочених та перезволожених (підтоплених) земель становить 845 
тис. га, або  42% території області. Процес заболочування особливо розповсюджений в 
долинах річки Прип'ять і її правих притоках: Вижівки, Турії та Стоходу, де болотні масиви 
займають до 60-70% території. 

Широкий розвиток меліорації, хімізації, інтенсивний обробіток привели до значних 
змін в характері та спрямованості грунтотворчого процесу, які супроводжувались 
трансформацією складу, властивостей та режимів грунтів. Регіон відрізняється тим, що 
більшість грунтів сформувались в умовах близького залягання грунтових вод і постійно 
зазнають їх впливу. Геоморфологічна будова території сприяє акумуляції значної кількості 
води, це призвело до утворення гідроморфних грунтів. Як відомо, гідроморфні ґрунти 
(болотні і заболочені) – це ґрунти постійного перезволоження, тобто верхній 30-
сантиметровий шар ґрунту протягом більшої частини року (за даними Т. А. Романової (2004) 
– не менше 200 днів) містить вологу, кількість якої перевищує рівень найменшої польової 
вологоємності. У сільськогосподарському виробництві області знаходиться понад 416 тис. га 
осушуваних угідь з великим ґрунтовим різноманіттям, яке за своїми агрохімічними та 
агрофізичними властивостями, ступенем зволоження і розкладу органічної речовини 
створює абсолютно різні умови вирощування сільськогосподарських культур. За даними 
гідрогеолого-меліоративної служби на осушуваних землях за останні 10 років 
спостерігається тенденція до погіршення меліоративного стану. У сучасних умовах на 
меліорованих землях регіону гідротермічний режим не у повній мірі відповідає вимогам 
сільськогосподарських культур. Зокрема, на всій території області спостерігається недобір 
врожаю. Це викликано тим, що через погіршення технічного стану меліоративних систем 
знижується їх керованість і, як наслідок, погіршується гідротермічний режим, який і лімітує 
врожай. Аналіз останніх досліджень показує, що в сучасних умовах кризи агропромислового 
виробництва значна частина осушених земель не обробляється,  меліоративна сітка заростає 
та замулюється, обладнання та споруди систем, особливо внутрішньогосподарських, вийшли 
з ладу,  окремі частини масивів зазнають вторинного заболочення, землі заростають 
бур'янами та чагарниками.  

Отже, на основі вище сказаного можна зробити наступний висновок. Визначенням 
екологічного стану ґрунтів у Волинській області, на жаль, науковці цікавляться досить мало, 
хоча ця проблема для України загалом є дуже актуальною. Волинська область не відноситься 
до областей, на яких можна говорити про легке та низько затратне ведення сільського 
господарства, причому через критичну ситуацію з вже наявними меліоративними системами 
про будь-яке можливе покращення протягом найближчого часу говорити не доводиться.  
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впроваджувати ефективні заходи для підвищення родючості ґрунтів, проводити 
організаційно-господарські, агротехнічні, лісомеліоративні та гідротехнічні заходи для 
попередження вітрової й водної ерозії, засолення, заболочення, заростання родючих земель 
бур’янами. 

У відповідності із чинним законодавством грунт має стати індикатором екологічно 
чистої зони, що виявляється на основі таких закономірностей: 1) грунт, як відображення 
стану агроландшафту визнається головним компонентом агроекосистеми, екологічний стан 
якої є основою оцінки придатності сільськогосподарських земель для створення екологічно 
чистих сировинних зон; 2) грунтовий покрив екологічно чистих сировинних зон має бути не 
тільки в квазіприродному стані (не забрудненим радіонуклідами, важкими металами, 
пестицидами і т.д.), але й високобуферним, екологічно стійким з високою здатністю 
протистояти змінам під дією антропогенних чинників; 3) у екологічно чистих сировинних 
зонах антропогенний вплив на всі компоненти й угіддя агроландшафту (грунт, атмосферне 
повітря, лісові, природні кормові та сільськогосподарські угіддя) не повинен перевищувати 
вплив глобальних антропогенних процесів, а швидкість відновлюваних процесів має бути 
вищою або дорівнювати темпам антропогенних порушень; 4) рівноважний або позитивний 
баланс гумусу та біогенних елементів у біотичному колообігу речовин, його максимальна 
замкненість – обов�язкова вимога до створення екологічно чистих сировинних зон; 5) поряд 
із забезпеченням виробництва високоякісної продукції створення екологічно чистих 
сировинних зон мають виконувати оздоровчу еколого-стабілізуючу функцію щодо 
навколишнього середовища. 

Проте сьогодні знайти екологічно чисті сировинні зони в межах держави не просто, 
тому, що існують не лише локальні джерела забруднення, а й міждержавне та 
трансконтинентальне перенесення полютантів, які крім грунту, забруднюють також і інші 
агроландшафтні компоненти, що змінюють його екологічний стан. А відтак, оцінка земель як 
екологічно чистих зон має базуватися на системному методі досліджень і аналізу. 

Документом, що об�єднує всю зібрану під час моніторингу інформацію, має стати 
екологічний паспорт підприємства чи організації. Як свідчить практичний досвід, кожне 
агропідприємство будь-якої форми власності при наявності у нього понад 100 га орних 
земель повинно мати екологічний паспорт, а для таких, що мають менше 100 га ріллі, 
екологічний паспорт розробляється за наявності джерел забруднення (ремонтно-механічні 
майстерні, кузні, тваринницькі ферми або при забрудненні його території викидами від 
великих автомагістралей, промислових підприємств тощо). 

Таким чином, при наявності екологічного паспорту на конкретні агроекосистеми, для 
проведення різних заходів у оздоровленні земельних ділянок можна створювати екологічно 
чисті сировинні зони, що дасть змогу забезпечувати населення екологічно чистими 
продуктами харчування. 

 
УДК 595.7:630*2(477.42) 

СПІВВІДНОШЕННЯ ТРОФІЧНИХ ГРУП КОМАХ-ГЕРПЕТОБІОНТІВ У 
СОСНОВИХ ЛІСАХ ДРЕВЛЯНСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА 

СООТНОШЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕКОМЫХ-ГЕРПЕТОБИОНТОВ В 
СОСНОВЫХ ЛЕСАХ ДРЕВЛЯНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

RELATIONS IN TROPHIC GROUPS OF SOIL INSECTS IN THE DREVLYANSKY 
RESERVE PINE FOREST  

Прилипко М. О., магістр 1-го року навчання факультету екології і сталого розвитку 
Барилович А.А., аспірант 

Науковий керівник - Гайченко В. А., доктор біологічних наук, професор 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Стійке функціонування біогеоценозу як цілісної системи можливе лише за певних 
кількісних співвідношень взаємодіючих популяцій, які займають певні трофічні ніші та 
забезпечують біотичний кругообіг речовин і трансформацію енергії. Зміни, що тут 
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відбуваються, зокрема антропогенні і, особливо такі, які викликані техногенними факторами, 
так чи інакше впливають на окремі підсистеми, внаслідок чого спостерігаються коливання 
чисельності живих організмів та зміни їх популяційної структури. 

Зважаючи на це, слід зазначити, що чітка взаємопов'язаність і взаємозалежність 
фауністичної компоненти біогеоценозу з його рослинною частиною дає можливість 
використовувати стан фауністичних комплексів як показник, що свідчить про загальний стан 
біогеоценозу. 

Збір ентомологічного матеріалу для вивчення співвідношень трофічних груп комах-
герпетобіонтів проводився на території Природного заповідника «Древляянський» – 
природоохоронна територія в межах Народицького району Житомирської області, який 
належить до типу лісостану  В2С2 в період з 25 червня по 24 вересня. Для збору комах-
герпетобіонтів  використовували пастки Барбера.  

Одними із найважливіших екологічних зв’язків, які пов’язують різні організми в одну 
екосистему, є трофічні, на основі яких формуються ланцюги живлення, завдяки чому 
утворюють єдиний комплекс, цикл живлення. Визначення співвідношення трофічних груп 
комах-герпетобіонтів, засвідчує, що за екологічною структурою: фітофаги 15,4 %, хижаки 
36,3 %, мертвоїди 7,2 %, сапрофаги 4,0 %, змішаний тип живлення 37,1 % радіаційно 
забруднені біоценози Древлянського заповідника можна віднести до тих, що знаходяться в 
задовільному екологічному стані. 
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АНАЛІЗ ВМІСТУ БОРУ В ОРНОМУ ШАРІ ҐРУНТУ НА ТЕРИТОРІЇ СФГ «РОСОШ» 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БОРА В ПАХОТНОМ СЛОЕ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХОЗЯЙСТВА «РОССОШЬ» 

ANALYSIS OF BORON CONTENT IN THE PLOW LAYER OF SOIL ON THE FARM 
«ROSSOSH» 

Проценко Д.В. магістр 1-го року навчання факультету екології і сталого розвитку 
Строкаль В.П. кандидат педагогічних наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Агрохімічний моніторинг проведений Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. 

А. Н. Соколовського УААН засвідчив, що 25% ріллі має низький вміст та дефіцит бору. Слід 
відмітити, що сільськогосподарські культури споживають бор протягом всього періоду 
вегетації. Брак бору у рослинах призводить до руйнування молодих тканин, призупинення 
росту кореневої системи, стебла та відмирання точок росту рослин. Бор сприяє проростанню 
пилку у пилкових трубках квіток та їх запиленню. Дефіцит бору викликає низку небезпечних 
хвороб – вершковий хлороз точки росту рослин, суха гниль та гниль сердечника 
коренеплодів, верхівкова виразка коренеплоду цукрових буряків [1]. Потреба у борних 
добривах для багатьох культур спостерігається за наявності даного елементу в ґрунті – 
менше як 0,3 мг на 1 кг ґрунту. Оптимальний вміст бору у ґрунтах: 0,3 мг/кг ґрунту – для 
зернових колосових, кукурудзи, зернобобових, картоплі; 0,5 мг/кг ґрунту – для коренеплодів, 
овочів, соняшнику, плодових культур; 1,0 мг/кг ґрунту – усі культури з високим рівнем 
виносу елементів (високоврожайні сорти) [2]. 

Мета роботи полягала у дослідженні вмісту бору в орному шарі ґрунту на території 
господарства «Росош», яке знаходиться в Чернігівській області, Прилуцькому районі. 
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Поширення наукових екологічних знань серед учнівської молоді та педагогів 
відбувається за рахунок організації навчальних екскурсій, спільних конкурсів, зокрема 
Всеукраїнського конкурсу школярів і учнівської молоді "Вчимося заповідувати", конкурс "Мій 
рідний край", акція "Біощит", екологічні акції «Зробимо Україну чистою», «Моє Голосієво» та 
численні еко-квести. Дієвим компонентом екологічної освіти є регулярні виступи фахівців 
екологів з лекціями про вплив людини на довкілля та екологічний стан України; про роль 
природно-заповідних територій у збереженні та відновлені природи; значення рослин і тварин у 
нашому житті та важливість збереження кожного їх виду. Організація конкурсів на кращий 
малюнок, фотовиставки, вірші про природу серед навчальних закладів району відіграють 
важливу роль у формуванні екологічного світогляду учнів.   

За ефективного покращення та вдосконалення навчально-пізнавальної діяльності та методів 
впровадження можна сприяти розвиткові природоохоронного та екологічного руху, екологічному 
вихованню шкільної та студентської молоді, поширенню нових методів екологічного виховання, 
розробці рекомендацій щодо формування екологічної свідомості населення. 

Запропоновані методичні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності 
учнів під час занять з біології та екології сприяють упровадженню неперервної екологічної 
освіти, формуванню наукового світогляду, викликають стійке бажання  подолати екологічні 
проблеми, активізують участь у природоохоронному русі; змушують школярів уважно 
придивлятися до того, що відбувається навколо. 
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Озима пшениця — основна продовольча культура України. Державним завданням в 
галузі рослинництва є забезпечення високопродуктивних, стабільних врожаїв цієї культури.  

Основною метою даних досліджень було вивчення впливу позакореневого 
підживлення Кристалоном особливим в дозі 1 кг/га та азотними добривами в дозі N45, N30 
(аміачною селітрою) на лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті на 
врожай і якість зерна районованого сорту озимої пшениці „Миронівська-61”. Дослідження 
проводились в трьохкратній повторності на таких варіантах: контроль, контроль +вода, N45, 
N45+ кристалон на початку фази виходу в трубку, N45+ кристалон на початку фази виходу в 
трубку + кристалон у фазі колосіння, N45+ N30, N45+ N30 + кристалон на початку фази 
виходу в трубку, N45+ N30 + кристалон на початку фази виходу в трубку + кристалон у фазі 
колосіння. 

Результатами досліджень встановлено, що найбільша врожайність озимої пшениці 
сорту „Миронівська-61” відмічена на варіанті N45+ N30 + кристалон на початку фази виходу 
в трубку + кристалон у фазі колосіння, яка становила -55,1 ц/га, з відповідно найбільшим 
приростом до контролю, який становив -23,9 ц/га.  

Найвищий вміст білку та „сирої” клейковини в зерні озимої пшениці сорту 
„Миронівська-61” відмічений на варіанті N45+ N30 + кристалон на початку фази виходу в 
трубку + кристалон у фазі колосіння, який становив відповідно -13,9% і 28,6%, з відповідно 
високими показниками збору білка і клейковини - 7,6 ц/га і 15,7 ц/га. Для підвищення якості 
зерна районованого сорту озимої пшениці „Миронівська-61” доцільно проводити 
позакореневе підживлення Кристалоном особливим (доза 1 кг/га) сумісно з азотними 
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забруднення ґрунту мінеральними добривами, отрутохімікатами, мастилами та пальним, 
перезволоження та засоленість земель. 

Ще однією причиною втрати родючості є багаторазовий обробіток ґрунтів різними 
знаряддями за допомогою потужних і важких тракторів.  

Нині в Україні кількість гумусу в ґрунті зменшилася в середньому в шість разів і 
становить приблизно 3 %. Щорічно ґрунти України втрачають за рахунок мінералізації 14 
млн т гумусу, за рахунок ерозії — 19 млн т. 

Сьогодні дедалі більш відчутними стають негативні наслідки хімізації сільського 
господарства — погіршуються властивості ґрунту, його стан через нагромадження в ньому 
великої кількості шкідливих хімічних речовин, що вносились без належних розрахунків і 
врахування екологічних законів. До таких хімічних речовин, в першу чергу, належать 
міндобрива та різні отрутохімікати та пестициди. 

Внаслідок внесення високих доз мінеральних добрив ґрунт забруднюється баластними 
речовинами — хлоридами, сульфатами. 

Пестициди пригнічують біологічну активність ґрунтів, знищують корисні мікроорганізми, 
черв´яків, зменшують природну родючість. Крім цього, гинуть комахи — запилювачі, від чого теж 
різко знижується врожайність, наприклад, гречки, баштанних культур та ін. 

Таке використання та погіршення якості наших земель вимагає вжиття термінових 
науково-обґрунтованих заходів, що сприятимуть значному підвищенню родючості ґрунтів та 
отриманню екологічно чистих продуктів харчування. 
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У 1987 р. Комісія ООН з довкілля та розвитку визначила екологічну освіту як один із 

вагомих чинників сталого розвитку сучасної цивілізації, розглядаючи її як пріоритетний 
гуманітарний напрям діяльності національних урядів, міжурядових організацій та 
неурядових організацій усіх рівнів.  

Система безперервної екологічної освіти та виховання будується та розвивається на 
основі чинних державних законів України, Національної доктрини розвитку освіти України 
ХХІ ст. Ефективність національної екологічної освіти залежить від ряду факторів, серед яких 
одне з головних місць належить вибору педагогічних технологій, методів та окремих 
прийомів викладання екологічно орієнтованих дисциплін починаючи з шкільного віку. 

Шкільна екологічна освіта у Голосіївському районі м Києва здобувається у 
навчальних закладах, а саме: приватні навчальні заклади 1; середні загальноосвітні школи 
11; навчально-виховні комплекси 5; ліцеї 6 (один з них Еколого-природничий ліцей №116 
міста Києва); гімназії 3; школи-інтернати 3; спеціалізовані школи 13. Чільне місце в шкільній 
екологічній освіті та вихованні належить курсу біології, до змісту якого входять теоретичні і 
рефлексивні основи організації правильної взаємодії людини з природою, довкіллям. 

Ефективною формою набуття екологічних знань, вмінь і навичок є створення 
екологічних стежок. Основними функціями екологічної стежки є навчальна, а саме 
формування в учнів навичок перенесення екологічних знань у реальне життя; розвивальна – 
формування екологічної свідомості, культури, екологічного мислення як складової загальної 
культури; виховна – залучення учнів до спілкування з природою. Таким чином, екологічні 
стежки є перспективною формою організації навчально-виховного процесу з екології. 
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Завдання передбачали визначити вміст бору в ґрунтах господарства методом атомно-
абсорбційної спектрофотометрії відповідно до ДСТУ 4770.1-9:2007 [3]. Господарства 
«Росош» спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур, зокрема на 
досліджуваних ділянках (№ 1-6 загальною площею 231 га) з 2011 року вирощують сою, льон, 
соняшник, кукурудзу, пшеницю та жито. В останні роки в господарстві постійно вносили 
борне рідке добриво на основі органічних поліборатів «авангард бору», а для боротьби з 
бур’янами – застосовували гербіцид «раундам». 

Виходячи з одержаних результатів, вміст бору в орному шарі ґрунту в господарстві 
«Росош» знаходиться в межах від 0,6 до 0,95 мг/кг ґрунту. Даний вміст бору в ґрунтах є 
більш ніж достатнім для вирощування зернових та коренеплодів. За градацією, яку наводить 
Б. А. Ягодін [2] ґрунти господарства мають середню та високу забезпеченість даним 
показником. Це свідчить, про те, що ґрунти господарства потребують внесення не лише 
борних добрив, як це спостерігалося в останні роки. Доцільно вносити органічні добрива, 
оскільки спостерігається зниження родючості ґрунтів, а також перегляну сівозміни, з 
внесенням у її структуру зернобобових культур, які взагалі відсутні у сівозміні. 

Література: 
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Олді-плюс, 2011. – 568 с. 
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Сфера освіти, яка найбільшою мірою визначає рівень розвитку людини, та є одним із 

загальнонаціональних пріоритетів у все більшому числі країн світу. Світові тенденції 
інноваційного розвитку суспільства спонукають Україну до розробки випереджувальної 
моделі впливу на національну систему освіти. Інноваційні технології в освіті стають 
ефективним механізмом розвитку держави та дієвим чинником її реформування. 

Існуюча у державі модель управління екологічною освітою не повністю відповідає 
вимогам демократизації, які передбачають розширення впливу громадської думки на 
прийняття адекватних управлінських рішень, реагування на потреби суспільства, 
перерозподіл функцій управління між центральними і місцевими органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування. Збереження і поширення кращих традицій 
національної системи освіти, реальне забезпечення доступності здобуття якісної освіти для 
всіх громадян та входження вітчизняної системи освіти в освітній і науковий простір Європи 
і світу. залишаються актуальними завданнями сьогодення. 

Удосконалення системи екологічної освіти, управління її інноваційним розвитком та 
підвищення якості професійної підготовки фахівців екологів в Україні – актуальна наукова і 
практична проблема, вирішення якої полягає у приведенні екологічної освіти у відповідність 
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до сучасних соціально-економічних вимог, визначенні пріоритетних напрямів екологічної 
політики, стратегії і тактики дій відповідно до потреб і ресурсних можливостей держави, 
створенні екологічних науково-освітніх програм, необхідних для соціо-еколого-
економічного і культурного розвитку суспільства в цілому, а також особистості зокрема. 

Доведено, що ця проблема привернула до себе відповідну увагу і вирішувалась 
багатьма вченими України і країн СНД з позиції управління інноваційними процесами в 
освіті, а саме К. Анкеловські, В. Беспалько, Л. Ващенко, Л. Даниленко, В. Паламарчук, О. 
Попова, Н. Щербакова та ін.; інноваційним стратегіям українських реформ присвячені 
наукові праці А. Гальчинського, В. Геєць, А. Кінаха, В. Семиноженко; управлінню освітою - 
В. Бондар, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, В. Маслова, В. Пікельна, М. Поташника та ін., у т.ч. 
управлінню екологічною освітою в Україні – М. Клименка, Н. Рідей, Б. Боголюбова, Г. 
Білявського, Н. Тимошенко, Д. Шофолова та інші. 

Проаналізувавши роботи науковців та систему управління екологічної освіти в Україні 
потрібно в майбутньому поглиблювати науковий супровід здійснення інноваційної діяльності та 
управління навчально-науковими процесами в залежності від фахової і функціональної 
спрямованості, специфіки і рівня навчального закладу. Вдосконалювати системуа цілеспрямованої 
підготовки науково-педагогічних кадрів та підвищення їх фахового рівня до здійснення 
управління інноваційними процесами у відповідності до вимог сьогодення. 

Можна зробити висновок, що сьогодні існують суттєві невідповідності між вимогами 
розвитку суспільства і освіти України, інноваційними процесами, що застосовуються при 
підготовці фахівців та їх адекватним науковим і технологічним забезпеченням. Важливу увагу 
потрібно звернути на розробку методології управління інноваційними процесами в освіті, так і 
екологічній, як системи, що має необхідне теоретичне забезпечення всіх складових навчального, 
наукового, виховного та культурного процесів для ефективної майбутньої професійної діяльності. 
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Промисловість — технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа 

індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил.  
Переяслав-Хмельницький цегельний завод, який вивчався спеціалізується із 

виробництва звичайної повнотілої керамічної цегли, яка використовується для будівництва 
зовнішніх і внутрішніх стін та інших елементів споруд у житловому, цивільному та 
промисловому будівництві у відповідності до будівельних норм і правил. Основною 
сировиною для виробництва цегли є суглинки з додаванням аргіліту  - вигораючих добавок. 

В якості пластифікаторів і одночасно вигораючих добавок застосовуються відходи 
вуглезбагачення, що відповідають вимогам ДСТУ БВ.2.7-9-94 «Сировина глиниста органо-
мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезабезпечення для керамічних виробів». 
Розрахунковий максимально-можливий річний обсяг випуску продукції підприємством за 
найповнішого використання виробничих і трудових ресурсів становить: 5900 тис. шт. цегли. 

За санітарною класифікацією Державних санітарних правил України (ДСП-173-96) 
підприємство належить до виробництв будівельної промисловості ІV-го класу (виробництво 
червоної і силікатної цегли) з СЗЗ 100 м – найблища житлова забудова, приватні будинки, 
знаходяться на відстані понад 50 м, у північному напрямку. Відносно житлової забудови 
санітарно-захисна зона не витримана, але згідно розрахунків розсіювання максимальні приземні 
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концентрації забруднюючих речовин на межі житлової забудови не перевищують 
граничнодопустимих концентрацій. За даними Київської обласної санітарно-епідеміологічної 
станції, при умові, якщо максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не будуть 
перевищувати норматив ГДК у житловій забудові, вважається за можливе погодити фактичний 
розмір СЗЗ до житлових будинків. 

Вплив на стан навколишнього середовища оцінюють такі органи державного управляння 
як, Міністерство охорони здоров'я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба, 
Державна служба статистики України, Головне управління статистики у Київській області, Відділ 
статистики у Переяслав-Хмельницькому районі, Міністерство екології та природних ресурсів 
України, Українське державне аерогеодезичне підприємство. На існуючий стан концентрації 
шкідливих речовин на межі СЗЗ та на межі житлової забудови, у долях гранично допустимих 
концентрацій (ГДК) відповідно становлять: NO  (у   перерахунку   на   діоксид   азоту)    [NO+N02] 
(ГДК - 0,2 мг/м3) - 0,1 - 0,2 ГДК та 0,11 - 0,35 ГДК; CO (ГДК - 5 мг/м3) - менше 0,1 ГДК; SOx (ГДК 
- 0,5 мг/м3) - 0,05 - 0,1 ГДК та 0,07 -0,12 ГДК; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікрочастинки та волокна) (ГДК - 0,5 мг/м3) - 0,31 - 0,53 ГДК та 0,5 - 0,93 ГДК; пилу вугільного 
концентрату (кам'яне вугілля) (ГДК - 0,11 мг/м3) -0,2 - 0,5 ГДК та 0,27 - 0,64 ГДК. Навіть при 
одночасній роботі неорганізованих джерел пересилки сипучих матеріалів викиди речовин у 
вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) не перевищують ГДК. 
Практично одночасна робота джерел по вивантаженню сипучих матеріалів малоймовірна. 
Фактичні викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок можуть складати не більше 
0,5 ГДК. 

На існуючий стан концентрації шкідливих речовин на межі СЗЗ та на межі житлової 
забудови не перевищують ГДК. 
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У зв’язку із загостренням екологічної ситуації на теренах України дедалі більшої 

актуальності набувають дослідження з екологічного моніторингу і біологічної індикації, 
оцінки та прогнозу можливих змін стану навколишнього природного середовища. З огляду 
на це, особливої уваги заслуговують ґрунти, що перебувають під впливом 
сільськогосподарської діяльності, в яких через недостатнє наукове обґрунтування систем 
оцінок стану ґрунтового покриву та управління продуктивністю земель спостерігається 
погіршення їхнього екологічного стану. 

Грунт посідає особливе місце у природних ландшафтах й у екосистемах. Він є 
найважливішим блоком екосистем, постає як чинник родючості для рослин i їх життя. 

У найбільшою мірою деградують грунти агроекосистем. Причина нестійкого стану 
агроекосистем обумовлена їх спрощеним фітоценозом, який забезпечує оптимальну 
саморегуляцію, сталість структури та продуктивності. І якщо в природних екосистем біологічна 
продуктивність забезпечується дією природних законів природи, то вихід первинної продукції 
(врожаю) в агроекосистемах повністю залежить від такого суб'єктивного чинника, як людина, 
рівня її агрономічних знань, технічної оснащеності, соціально-економічних умов. 

Шкідливий антропогенний вплив, а також наявність деградаційних процесів, 
природних та посилених людиною, завдають ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди. 
Це, насамперед, водна і вітрова ерозія, погіршення ґрунтової структури, механічне 
руйнування та ущільнення ґрунту, постійне збіднення на гумус та поживні речовини, 
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