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УДК 342.6(477)   Природничі науки 

 

ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

Бова Д.В., Совершенна Т.В., Хапіліна М.В. 

студенти кафедри землеустрою та кадастру 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та 

місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-

гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні і виховні функції та є джерелом для 

задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Усі ліси на території 

України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим 

призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, 

становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.  

Корисними властивостями лісів є їх здатність зменшувати негативні 

наслідки природних явищ, захищати грунти від ерозії, запобігати забрудненню 

навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти 

регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному 

вихованню тощо. Понад половини площі лісового фонду України – це ліси 

штучного плантаційного походження зі зниженою природною ценотичною 

структурою. Істотні кількісні та якісні трансформації у структурі лісового біому 

в окремих районах зумовили екологічну дестабілізацію середовища. Тому 

важливим екологічним і соціально-економічним завданням є збільшення 

лісистості, забезпечення сталого розвитку лісових екосистем, поліпшення їх 

середовищетвірного та соціального значення. 

Україна є одним із найбільших експортерів лісу у  вропі. При цьому 

ніхто навіть приблизно не знає, яка частина його обсягу вивозиться за кордон 

незаконно. Це велика проблема, адже при таких умовах господарювання дана 

галузь є дуже привабливою для зловживань та порушень.  
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Ще однією проблемою є нераціональне використання та управління 

лісовими ресурсами. 

Ліси потрібно вирубувати вкрай обережно, адже це не просто втрата 

зеленого масиву, а й серйозний вплив на навколишнє середовище. На 

позбавлених лісів територіях виникають глибокі яри, руйнівні обвали і селі, 

знищується фотосинтезуюча фітомаса, що виконує важливі екологічні функції, 

погіршується газовий склад атмосфери, змінюється гідрологічний режим 

водних об'єктів, зникає багато рослинних і тваринних видів, а також це 

активізуються ерозійних процесів. Україна сьогодні опинилася перед загрозою 

спустелювання. Неправильна експлуатація лісів призводить не тільки до їх 

знищення, а й до заміни хвойних та інших цінних порід на м’яколистяні 

(березові, осикові та ін.), в яких деревина низької якості. 

Ліси України мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають 

державному обліку та охороні. Тим не менше за 50 повоєнних років в Україні 

суцільними вирубуваннями було знищено близько 550 млн. м3 деревини на 

площі 3 млн. га. Неконтрольована вирубка лісів і експорт української деревини 

для України стали серйозною проблемою. Серед основних причин, що спону-

кають населення незаконно вирубати ліс – безробіття і низький рівень життя. 

Така проблема існує в українських Карпатах, де продовжують масово 

вирубувати ліс-кругляк. Зрізані вдень дерева, ввечері вивозять вантажівками. 

Один з прикладів масової вирубки цінного лісу-кругляка біля фортеці «Тус-

тань» неподалік від Східниці та національного природного парку «Сколівські 

Бескиди» на Львівщині зафіксував кореспондент видання «Цензор.нет». Ці 

фото видання опублікувало 3 серпня. Як пише видання, зрізані впродовж дня 

дерева по схилу гори скидають вниз до дороги, а вже звідти їх вивозять 

вантажівками. Транспортування кругляка здійснюють ввечері. 

3 липня Верховна Рада України прийняла законопроект «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів і 

запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів». Цим 

законом передбачалося обмежити внутрішнє споживання необробленого 

https://censor.net.ua/photo_news/3079701/vyrubka_lesakruglyaka_v_ukrainskih_karpatah_fotoreportaj
https://zaxid.net/verhovna_rada_posilila_vidpovidalnist_za_kontrabandu_lisu_i_obmezhila_eksport_drov_n1460617
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лісоматеріалу в розмірі 25 млн м3 на рік. Документ також передбачав суттєве 

збільшення штрафів за контрабанду лісу. Однак уже 23 липня 

законопроект ветував президент України Петро Порошенко.  

Зовсім недавно на одному із сесійних тижнів голосуючи за, здавалося б 

далекий до лісової галузі закон, було фактично винесено вирок лісовому 

господарству України, деревообробці, мисливському господарству і всім 

причетним до цих галузей. Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання 

утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» була внесена 

поправка, що передбачає земельний податок на всі лісові землі України. 

При загальному обсязі реалізації майже 14 млрд грн за 2017 рік, загальна 

сума податків та інших обов’язкових платежів підприємств лісового 

господарства – понад 5 млрд гривень. Додатковий земельний податок 

прибавить до цієї суми від 3 до 10 млрд грн, залежно від рішення місцевих 

громад, повідомляють в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та 

мисливського господарства. 

У такому випадку це призведе: 

1. До подорожчання щонайменше у 1,5-2 рази деревини, що 

реалізовується на ринку. 

2. Через високу вартість деревини більшість підприємств деревообробної 

промисловості будуть зупинені, а тому припинять роботу й лісогосподарські 

підприємства. 

3. До ризиків збільшення інтенсивності рубок, що може негативно 

вплинути на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і 

збереження біорізноманіття в лісах. 

4. До значного збільшення вартості утримання мисливських господарств. 

У деяких областях місцеві громади вже почали приймати рішення щодо 

максимального (5% нормативної вартості 1 га лісових земель) відсотку сплати 

нового податку. У зв’язку з цим, Держлісагентство звертається до народних 

депутатів України з проханням створити робочу групу у Парламенті для швид-

https://zaxid.net/poroshenko_vetuvav_zakon_yakiy_posilyuvav_vidpovidalnist_za_kontrabandu_lisu_n1462049
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кого напрацювання необхідних змін, щоб врятувати лісове господарство 

України.  

Також, в Україні постійно високою є дія негативних факторів, які 

впливають на ліси. Вони пов'язані з природними катаклізмами останніх років, 

наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, промисловим забрудненням, 

надмірними рекреаційними навантаженнями на лісові екосистеми та, вірогідно, 

глобальними кліматичними змінами. До екологічно кризових належать 

південно- східні райони України. Найбільш техногенно порушеними є 

екосистеми Донбасу. Майже 40% порушених промисловістю грунтів України 

зосереджено в Донбасі – високо урбанізованому, промислово розвинутому 

регіоні. Потужна техносфера налічує близько 900 крупних підприємств 

гірничодобувної, металургійної, хімічної, будівельної, машинобудівної 

промисловості. Експлуатується майже 300 родовищ корисних копалин, 

внаслідок чого порушено понад 24 тис. га сільськогосподарських угідь. 

Породними відвалами (терикони та відвали розкривних грунтів) зайнято 25 тис. 

га, з яких 4,3 тис. га відпрацьовано і підлягає рекультивації. 

Вирубування лісів та недосконале управління лісогосподарською 

діяльністю призводять до катастрофічного зменшення площі лісів. Ще на 

початку ХХ сторіччя карпатські ліси займали до 95 % поверхні гір, зараз цифра 

значно менша. «Після суцільних або непродуманих рубок схили втрачають 

здатність затримувати вологу та створюють небезпеку сходження снігових 

лавин або селів. Опади безперешкодно стікають до річок, викликаючи їхнє 

переповнення і розливання», - каже голова Всеукраїнської екологічної ліги 

Тетяна Тимочко. І, справді, вирубка дерев значно підвищує ризики повеней та 

паводків, відповідно, погіршується якість ґрунту та родючість. Крім цього, 

вирубування карпатських лісів зумовлює зменшення біорізноманіття, знищення 

ареалів рідкісних видів флори і фауни, загибель цінних природних екосистем та 

негативний вплив на клімат усієї України.  

Погіршення стану лісів в Україні на сьогоднішній день є однією з 

найбільш актуальних тем. Ця проблема останнім часом бентежить як екологів, 



9 
 

так і простих громадян. Вирубування лісів в Україні особливо у зимовий період 

досягає критичного рівня. Кожного дня вирубуються та експортуються тисячі 

дерев. І якщо на державному рівні не буде вжито дієвих заходів щодо 

відновлення лісів і розширення їхніх площ, то Україна просто опиниться перед 

екологічною катастрофою. 

Виходячи з усього вище сказаного, можна зробити висновок, що погір-

шення стану лісів і зменшення їхніх площ в нашій країні – це, дійсно, велика 

проблема. Надмірна вирубка, нераціональне використання лісового господарст-

ва  веде до великих проблем. Вона вимагає термінового вирішення, оскільки 

наслідки знищення лісів, м’яко кажучи, не задовільні. І щоб запобігти негатив-

ному впливу вирубки лісів на навколишнє середовище необхідно віддати 

перевагу природоохоронному підходу до господарювання в лісах України. 

Література: 

1. Загальна характеристика лісів України. Державний земельний кадастр 

– URL:  http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921 

2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 року – URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 

____________________________________________________________________ 

УДК:581.9(24.0) Природничі науки 

 

АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ЛУЧНИХ 

УГРУПОВАНЬ ОКОЛИЦЬ СЕЛА КОЛОЧАВА 

 

Воробієнко А.А., 

студентка біологічного факультету 

Настека Т. М. 

 к. б. н., доцент кафедри біології 

 Національний педагогічний університет  

імені М. П. Драгоманова,  

м. Київ, Україна 

Мета. Дослідити вплив антропогенного навантаження на фіто-

різноманіття лучних угруповань околиць села Колочава.  
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Мальовниче село Колочава розташоване в Закарпатській області. У зв’яз-

ку з анексією Криму та збільшенням популярності України за кордоном, кіль-

кість, як українських,  так і іноземних туристів до Закарпаття виросла[1, с.3]. 

Враховуючи те, що значна частина Закарпаття входить до заповідних території, 

дослідження впливу людей на природні угруповання є досить актуальним. 

Впродовж 2017-2018р. студентами Факультету природничо-географічної 

освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводилось дослідження 

фіторізноманіття лучних угруповань околиць села Колочава, що мають різні 

етапи формування фітоценозу: прості( поблизу річки Теребля), складні(поблизу 

бази навчально-оздоровчої бази Національного педагогічного університету 

імені Михайла Драгоманова), та замкнуті ( на північному-заході бази НПУ ім. 

М. Драгоманова « Синевир»).  

Матеріалом для написання роботи стали власні польові дослідження й 

аналіз літературних джерел. Дослідження проводилися влітку в селі Колочава 

та поблизу навчально-оздоровчої бази Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова. Робота виконувалася згідно 

методичних рекомендацій по польовим дослідженням [2, с. 66]. Рясність рослин 

луків встановлювали окомірним методом прямого обліку та підрахунком 

кількості екземплярів на пробній площі.  

Нами було встановлено, що на біорізноманіття лучних угруповань 

впливають як природні так і антропогенні чинники. Серед природних чинників 

слід відмітити часті повені, зміни русла річки. Серед антропогенних – приватне 

господарювання, забруднення заплави побутовими відходами, туристичний 

бізнес. Кількість худоби, що випасається на луках, збільшується. Будуються 

нові бази відпочинку, що зрозуміло, негативно впливає на природні 

угрупування[1, с.3]. Питання впливу антропогенного чинника на біоценози 

луків стає все більш актуальнішим.  

Нами встановлено, що заплавні луки (поблизу річки Теребля) знаходяться 

на етапі простого угруповання. Більшість території займає каміння та сміття, 

яке залишають туристи та місцеві жителі. Житєвість більшості рослин 
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становить – 2 бали. Серед рослин переваджають такі види, як хвощ польовий 

(Equisetum arvense), мати-й-мачуха (Tussilago farfara), подорожник середній 

(Plantago media) , зірочник лісовий( Stellaria holostea)[3, с. 348-352]. 

В результаті антропогенного втручання, від якого страждають переважна 

більшість екосистем України, вагомих змін зазнають біотопи, а це, у свою 

чергу, позначається на видовому складі, рясності, життєвості рослин. 

Так, на основі проведених досліджень природних угруповань луків поблизу 

річки Теребля було встановлено, що викиди сміття туристів уповільнюють 

процес формування взаємозв’язків між рослинами. На даній пробній площі ми 

нарахували 43 рослини. Проективне покриття незначне- 8%.  

Поблизу бази навчально-оздоровчої бази Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова на луках, що мають складний етап 

формування фітоценозу ми нарахували 184 рослини, що мають життєвість 2 і 

утворюють значне проективне покриття= 89%. На жаль, дані луки зазнають 

значного антропогенного  впливу: випасання худоби, кількість, якої щорічно 

збільшується. Це негативно позначається на рясності рослин, що становить 

cop2. Серед рослинних представників переважають деревій  звичайний(Achillea 

millefolium), клевер луговий (Trifolium pratense), меліса лікарська (Melissa 

officinalis), зірочник лісовий( Stellaria holostea), подорожник ланцетолистий 

(Plantago lanceolata)[3, с. 356-358].  

На навчально-оздоровчій базі НПУім М. Драгоманова « Синевир» ми 

досліджували  луки, що мають вже замкнутий етап формування фітоценозу. Ми 

нарахували більше, ніж 200 рослин. Рясність рослин становить  cop3. Серед 

рослин переважають маргаритки багаторічні(Bellis perennis), волошка 

лугова(Centaurea jacea), ромашка лікарська(Matricaria recutita), деревій 

звичайний(Achillea millefolium), злакове різноманіття[3, с.350-352]. Категорія 

життєвості даних рослин 3А. Майже всі рослини перебувають у фенофазі: 

цвітіння.  

Рослинність даного луку також  зазнає помітного антропогенного 

втручання: лучну рослинність даної території іноді використовують на сіно, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рослинність
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сіно
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лікарські квіти зривають туристи, роблячи стежки і при цьому витоптують 

злакове різноманіття. 

 Таким чином, на основі проведених досліджень, ми можемо говорити, 

що із зростанням антропогенного навантаження на біоценоз луків кількість 

рослин на пробних площах змінюється не суттєво, але категорія життєвості 

значно погіршується.  

Література: 

1.  http://dovidka.biz.ua/yaki-roslini-rostut-u-lisah/ Довідник цікавих фактів 

та корисних знань © dovidka.biz.ua 

2. Настека Т.М. Щоденник польової практики з курсу «Біогеографія». – 

К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. –   66 с. 

3.  лін Ю.Я., Оляніцька Л.Г., Івченко С.І. Шкільний  визначник рослин:  

Довідник 2-е вид., доп. — К.: Радянська школа, 1988. — 368 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 553.01- 05   Природничі науки 

                                        

І. АЗБУКА  ЕФІРУ  -  ЕНЕРГЕТИЧНО – МАТЕРІАЛЬНО –  

ХРОНОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУБСТАНЦІЇ, НОСІЯ ЗАКОНІВ 

РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВСЕСВІТУ 

 

Жовновський В.Т., 

                      Член-кореспондент Української академії наук,  

пенсіонер, 

                                                                                        м. Київ, Україна 

 Я наводжу азбуку понять, що ефір – це енергетично-матеріально-

хронологічно- інформаційна субстанція, носій (володар) законів розвитку та 

законів збереження Всесвіту, що Всесвіт вічний, і життя в ньому-вічне, що не 

було ніякого великого вибуху Всесвіту, і нема темної матерії,  що планета 

Земля є живою Істотою, яка має своє  матеріально-енергетичне тіло, та 

енергетично-інформаційне поле. 

Ми знаємо, що в квантовій механіці, електрони, моментально переходять 

з одного рівня (орбіти) на інший, а як і чому пояснити не можемо, і вигадуємо, 

http://dovidka.biz.ua/yaki-roslini-rostut-u-lisah/
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будь що. Так всі ми маємо право на власну думку, власне слово. Але інколи 

спокуса зоряної хвороби (наукової корони) робить наше слово догматизмом для 

інших.  Альберт Ейнштейн на старості висловився, що за 50 років він так і не 

зрозумів, що таке квант світла. 

Сьогодні в Інтернеті, є пояснення, що квант світла Сонця попадаючи, в 

клітину рослини (дерева, інше) на квантовому рівні посилаючи хвильові 

радіальні сигнали, не блукає, а моментально по найкоротшій відстані знаходить 

своє призначення.  

Ми технократична цивілізація, яка розвивається, як вірус використовує 

все не замислюючись, що це, і які будуть наслідки. 

Хочу зазначити, що смерчі, урагани, землетруси, виверження вулканів, це 

звичайні постійні життєві процеси планети Земля, які також залежать від нашої 

діяльності. 

Древні мислителі, стверджували, що думка матеріальна. Тобто якщо 

думка немає маси, то вона має переноситися зі швидкістю світла в квадраті. 

   де  — энергія спокою тіла,  — його маса спокою; 

У рідких газоподібних симетричних тіл спостерігається диференційне 

обертання. Наприклад  на Сонці оборот маси на екваторі здійснюється за 25 діб, 

а поблизу полюсів період обертання приблизно рівний 35 добам. Явище 

диференційного обертання, замічено також у Юпітера, Сатурна, а також в 

смерчах, циклонах, ураганах. Всі відомі нам планети, всі їх супутники 

обертаються.  

Мета моєї роботи не в тому щоб доказати, що можливо збудувати вічний 

двигун, в природі нічого вічного нема – крім самої природи, а в тому щоб 

поглянути на обертальний рух не з фундаментальних законів Ньютона, а 

попробувати змінити стереотип свого мислення. 

Мічіо Каку обіймає посаду професора теоретичної фізики у коледжі та 

університеті міста Нью-Йорк. На його думку, тільки існування Бога може 

пояснити такий стан речей: «Мені абсолютно ясно, що ми існуємо у плані, який 

регулюється правилами, які були створені універсальним розумом, а не 
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випадковістю». «Я прийшов до висновку, що ми живемо у світі, який 

функціонує за правилами, створеними зовнішнім розумом», – заявив вчений. 

Каку вважає, що Бог є дуже оригінальним математиком, і роздумує Він 

музикою. 

«Я переконаний, що Божий Ум створює музику, яка є музикою струн, що 

звучить в 11-вимірному просторі», – твердить відомий фізик-теоретик. 

Закони механіки Ньютона, та закон всесвітнього тяжіння недоказує мі, 

але інтуїтивно відкриті і правильні при малих швидкостях руху. В теорії 

відносності Ейнштейна,  взято за основу, гранична межа швидкості 

матеріальних тіл, та передача інформації не більше швидкості світла приблизно 

300 тис. км/сек. При цьому мабуть навмисно відкинуто ефір Всесвіту. Виникли 

проблеми, так придумали великий вибух, гравітони,  просторово-часові- 

континіуми, тяжку матерію. і т.д. і т.п.  

Дмитро Іванович Менделєєв періодичну таблицю записав  починаючи з 

ефіру (Ньютоній), але згодом інші…  при публікаціях упустили ефір. 

За нинішніх технічних підходів у найближчі 50-60 років вирішити проблеми 

термоядерного синтезу і знайти гіпотетичні частинки, що порушують СР-

інваріантність, неможливо. 

Об'єм кулі можна знайти за формулою  V= 4/3 π R
3 
 

Де:     V- об’єм кулі,    R- радиус кулі,    π = 3.141592... 

 візьмемо дані Сонця:  гравітаційна енергія Сонця  =   Егр.о   4*10
41
Дж. 

                        повний запас теплової енергії Сонця  =   Ет.о    3*10
41
Дж. 

Тобто маємо об’єм Сонця (нашої зірки), це відношення гравітаційної енергії до 

повного запасу теплової енергії   як 4/3;  

π = 3.141592… це  коофецієнт взаємодії  ефірних потоків, при формування 

форми маси.  R – радіус Сонця який залежить від величин гравітаційної та 

термоядерної енергій.  

Знаходжу радіус Сонця який ми бачимо згідно виведеної мною формули . 
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-  Коливання ефіру утворюють видимий 

нами голографічний радіус, це той радіус Сонця який ми бачимо. Або простим 

складанням відношень енергії знаходжу радіус Сонця якби воно було 

твердотілим: 

1.2  Rсонця як твердотілого = ;10*8,510*96,6*...833,0*
2
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Простим складанням відношень енергії знаходжу умовний радіус Сонця при 

його диференційному обертанні: 

1.3 Rнайбільшого диф.оберт. = ;10*352,810*96,6*...199,1*
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Де 4/3 – відношення гравітаційної до теплової енергії Сонця. 

(1/6+1/5)=11/30 – відношення енергії обертання. 41 ступінь величин дані Сонця. 

1/2 – відношення енергії формування  радіуса маси в залежності від переходу 

інертних властивостей маси (прихованої маси) в кінетичну енергію.  

Видимий нами радіус більше твердотілого, та менше диференційного на 1,2  

 R1=1/2П =0,15915494309 – енергетичний коефіцієнт розмірності радіуса кільця;            

R4= 3

4

3

П
= 0,6203504909 - енергетичний коефіцієнт розмірності радіуса  кулі- 

                             радіус прикладання формування об’єму простору: 

  R2=
П

1
= 0,56418958354- енергетичний коефіцієнт розмірності радіуса круга.  

 Приведення швидкостей до числа П та возведення у квадрат дає нам 

класичну номограму х=9,8; у=14,2; z=5,8 [2, с. 82], тобто це вказує на закон 

існування форми.  Вважаю, що Сонце своїм обертанням, відкритою масою, 

диференційним прискоренням руху часу та простору закладає генетичний код 

існування матеріального світу Землі. Виведена мною формула 2.1. 

  2.1.  V кр.=

 G

П
 (де G- гравітаційна стала, p- питома маса)   

дає нам довжину радіуса взаємодії існування форми маси.  
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Також мною виведено формулу 2.2.  формула  руху, формування, збереження,  

розриву або колапсу маси.    Це формула гравітаційного екрану. 

   Формула 2.2.             сos
RззV

RпмV
MoM *

*

*
1*

2

2

    м.сил
3
сек.

2
; 

    Де - Vм – максимальна швидкість обертання маси навколо осі обертання на  

                 периферії маси, що обертається; 

Vз – швидкість звуку в масі, що обертається; 

            R п– радіус в точці прикладання максимальної швидкості обертання 

маси   (на периферії маси, що обертається); 

Rз – радіус в точці прикладання швидкості звуку маси, що обертається; 

cos  – кут між віссю обертання маси та потоком силових ліній ефіру 

(гравітаційного поля) системи ( вертикаль до горизонту Землі); 

Мо – гравітаційна маса спокою тіла; 

М  – гравітаційна маса тіла, що обертається. 

Мною доведено, якщо швидкість звуку в масі більше отриманого числа за 

формулою 2.1., маса може існувати дуже довго та набути різноманітні форми. 

Якщо швидкість звуку в масі менша отриманого числа, це маси сипучі, рідкі 

при великій різниці газоподібні (маси які не мають форм). Число показує 

найменший та найбільший коефіцієнт довжини радіуса існування  форми даної 

маси в просторі. Гази (азот, водень, кисень, і навіть повітря), є масами ефект 

гравітаційного екранування яких здатен до колапсу. Підтвердження 

закономірності цих доводів ми спостерігаємо в Природі, - це урагани, тайфуни, 

смерчі, торнадо. 

Якщо слідувати відносно сигналу швидкості плоскої електромагнітної 

хвилі в вакуумі. С=299792458 м/сек., як не дивно рівняється π
17 

 приймемо за 

одиницю формування довжини.  Квантовий час  період коливань 

випромінювання співвідношення квантовому переходу між рівнями F=4, Мf=0, 

F=3 і Mf=0 надтонкої структури головного стану 
2
S1/2 атома 

133
Сs.  1сек.= 

9,192631770*10
9 

,
   
і як не дивно рівняється 1/ π

20
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1сек = ;
10*192631770,9

1
9

      

Приймемо як коефіцієнт взаємодії руху, часу та простору (форми), одним 

словом ефіру.     П=3,1415926536; 

 Виведемо гравітаційну сталу – коефіцієнт взаємодії ефіру, який 

характеризує границі між відносно нерухомим простором та існуванням 

матеріального світу. Що також характеризує приховану кінетичну енергію 

обертання матеріальних тіл (їх приховану масу) в просторі. 

3.1 G= ;10*98238225469,6*
4

3
*299792458*

10*192631770,9

1 12311
3

3

2

9









вессекмП

П  

Вважаю, що отримана величина - це гравітаційна стала галактики, при 

умові, що швидкість світла та розпад цезію одинакові у всіх точках галактики. 

3.2  Gгал*cos o =6, 82382254699*10
-11

*0,977839=6,6726*10
-11
м

3
сек

—2
кг

—1
; 

cos o  - косинус кута накладання швидкості вісі обертання Сонця  на 

швидкість диференційного обертання екваторіального радіуса   12
0
6

/
. 

Як бачимо виведена величина доказує правильність формули і дорівнює 

величині якою ми користуємося. Тому я стверджую, що входження ефіру в 

Сонце, та його обертання та прихована маса визначає гравітаційну сталу для 

планет сонячної системи. 

Формула 2.3.              M = Mo * cos*1
2

2

крRmV

RфVф
             Де:  

Vф – фактична максимальна швидкість периферійного обертання маси 

 (диференційного на екваторі) навколо осі обертання; 

Vкр – критична швидкість для даної форми (маси) дорівнює швидкості 

рівності коливань системи яка визначається за Формулою 2.1.  

Rф – радіус форми, що обертається (маси, тіла) в точці фактичного 

(диференційного) радіуса прикладення Vф, або, наприклад, точці прикладання 

відліку диференційного руху тіла на видимому нами екваторі Сонця. 
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Rm – радіус форми, що обертається (маси, тіла) видимої вимірювальної 

форми. 

cos  - кут між віссю обертання Сонця, планети,  та потоком силових 

ліній ефіру Всесвіту для Сонячної системи. 

                                                                                                        Таблиця № 1. 

№

 

п/

п 

Назва 

планети  
Радіус 

 

м 

Густот

а 

маси  

p   

кг/м³
 

Швидкіст  

обертання 

навколо 

осі на 

екваторі  

      Vоб. 

     м/ сек. 

Критична 

величина 

швидкост

і розриву 

маси  

Vкр 

м/ сек. 

Величина 

відношен

ня 

     Vкр / Vоб.  

в кількість 

разів 

 

 1 Сонце 6,9599 х 10
 8
 1410 1687,15 п. 

2024,58 е. 

10242,19 6,07 

     5,05        

 2 Земля  6378390 5517     465,119 5177,87 11,13 

 3 Марс 3400000 3950     240,99 6119,33 25,39 

 4  Меркурій 2420000 5300       2,99 5882,8 1967,49 

 5 Сатурн 60400000 687   10301,42 14673,18 1,42 

 6 Юпітер 71400000 1330   12694,37 10545,7 0,83 

       

 Якщо проаналізувати дані одержані в Таблиці №1, то можливо зробити 

наступні висновки та пояснити природні явища: 

 Що планети Юпітер, та Сатурн знаходяться в найбільш критичних 

межах існування форми, тому обертання їх кілець  не підпорядковуються 

законам Кеплера.   Відповідно до Формули 2.3., планета Юпітер при обертанні 

навколо своєї осі приховує близько 14% енергетичних властивостей своєї маси. 

    Чим більша чисельна величина відношення критичної швидкості 

розриву маси Vкр до  швидкості обертання на екваторі Планети Vоб, тим 

твердіша поверхня Планета (більш стабільно існуюча). Чим менша чисельна 

величина, тим  більш нестабільна кора Планети. Якщо чисельна величина 

близько або менше одиниці, то Планета повинна мати газоподібну або рідку 

(плазмоподібну) оболонку з диференційним обертанням на екваторі, або 

мегавихрями для перерозподілу збиткової (колапсичної) енергії обертання. 
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Я вважаю, що Зірки типу нашого Сонця, а також великі Планети вже 

самою природою запрограмовані на коливання властивостей маси, радіуса їх 

баланс при обертанні складає від 0,833… до 1,199…                                                                                            

Ми знаємо, що всі маси в просторі-часі рухаються, обертаються як самі 

навколо власної осі, так і всередині себе на молекулярному рівні. 

;mmconst
a

F
  Кожна маса приховує свої властивості по відношенню до 

простору-часу  ;m   

Найбільші коливання ми бачимо на Сонці та планеті Юпітер. 

         Таким чином, виведені мною формули 2.1, 2.2, 2.3 є доказом, що при 

обертанні навколо своєї осі маса (Сонце, Земля, Планета) приховує енергетичні 

властивості,   відносно системи, та може проявляти їх стрибкоподібно П
n-1 

П
n 

П
n+1
.  Вченими зафіксовано, що з 2010 р. зарядовий розмір атома водню 

- протон почав зменшуватися [3, с.1]. Отже Земля приховує енергетичні 

властивості, та готується до галактичного переходу «квантового скачка». 

(Стаття взаємопов’язана з наступною статтею ІІ Азбука ефіру).  

                                              Література: 

1. О.О. Селін.  Космическая середа с позиций новой физики эфира.  Днепр 

ПП «Моноліт»  2007 р. 

2. В.М. Брадіс. Чотиризначні математичні таблиці. Харків. Книжкова 

фабрика ім. М.В. Фрунзе – 1968 р. 

3.  «Загадка радиуса протона»: Физики в третий раз уменьшили зарядовый 

размер частицы.  Источник: Vista News.  
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____________________________________________________________________ 

УДК 553.01- 05    Природничі науки     

                                        

ІІ. АЗБУКА  ЕФІРУ  –  ЕНЕРГЕТИЧНО – МАТЕРІАЛЬНО –  

ХРОНОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУБСТАНЦІЇ, НОСІЯ ЗАКОНІВ 

РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВСЕСВІТУ 

 

Жовновський В.Т., 

                      Член-кореспондент Української академії наук,  

пенсіонер, 

                                                                                        м. Київ, Україна 

В квантовій механіці доведено, у всіх випадках повна енергія, укладена в 

окремому світловому полі, цілочисельно кратна цій енергії - 1, 2, 14, 137 разів - 

і не зустріти дивних часток на кшталт півтора, «пі» або квадратному кореню з 

двох. Ця властивість також спостерігається в дискретних енергетичних рівнях 

атомів, і енергетичні зони конкретні - деякі величини енергій допускаються, 

інші ні. Атомний годинник працює завдяки дискретності квантової фізики, 

використовуючи частоту світла, пов'язаного з переходом між двома 

дозволеними станами цезія, яка дозволяє зберегти час на рівні, необхідному для 

здійснення «другого стрибка».    

  Свою річну орбіту навколо центру галактики Сонце проходить за 25 920 

земних років. Зодіак розділений на 360 градусів. У кожному градусі 60 хвилин, 

в кожній хвилині 60 секунд. Переведемо 360 градусів в секунди, отримаємо: 

360 * 60 * 60 = 1 296 000 секунд. На 50 цілих секунд в рік зміщується точка 

весняного рівнодення Землі. Розділивши кількість секунд Зодіка на постійну 

прецесії, ми отримаємо час одного річного обороту Сонця: 

1 296 000 / 50 секунд = 25 920  років, або один рік обертання Сонця.  

 Таблиця 2  строчка 2 стовбець 4 Результат показує, що числом 

квантових переходів 137  задана програма обертання Сонця навколо центра 

Галактики, та прецесія осі обертання Землі.  

              
137

1
  х 2 =  0.00729 х 2 =   0.0146    50'' секунд.        S = 2 П R 

  Таблиця 2  строчка 2  стовбець  4     1/14 х П    =  0,2243    Tg 12 º 6'                                                                                                    
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                                                                                                                Таблиця  2.  

 1  Числові 

віднош.   К 

      

    К   =     1          

            

  К    = 2 

            

  К   =  14 

     

   К  =   137 

2  

1/  К х 2 = 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

0.0714 х 2= 

0.1428 

8º -8 

0.00729 х 2 

=0.0146 

50 сек. 

2.1      

  1/К х П = 

 

           П 

     Tg 72º 23' 

     ½  П 

1, 5707 

Tg 57º 31'  

   0,2243  

 

   Tg 12º 6'  

  0,0229   

 

Tg 1º 18' 

2.2    1/К х 2 П         360º        180º 0,4487  0.0458 

2.3 Радіан        28º 39'        4º 5'      0º 25'  

2.4  Соs   /    sin      90º  /   0º    60º  / 30º 85º 54' /4º 6'  89º 35' /0º 25' 

 

2.5 

Tg     / ctg            /  90º 2º 52'  / 87º 8' 4º 5' /   85º 55' 0º 25' / 89º35' 

 3 К ./ 2 П 0.15915 0.31831 2.22817 21.80428 

3.1 Tg     / ctg 9º 2'  /  80º 58' 17º 39' / 72º 

21' 

65º51'/ 25º 9' 87º 30' 

 4      1   /   3 6.28318 

       2 П 

     3.14159 

           П 

0.44879 0.04586 

4.1  1 оборот-360º 1/2обор- 180º  0, 0694об  - 

25º 

       2 , 5º  

5 1х2х14х137 

=3836 

     3836/ 2 П  

=610.51887 

Tg   89º 56' 

1/610.5188773

=  0.001637 

  0º – 4º 5' 

      1/ 3836 

=0.00026 

       Кос 1 сек 

 

5.1 1/1836,152

6 

0.000544     20º 5'   

5.2 1836,1526/

2 П 

292.2330 

 

 292.2330  

/2.0891 = 

 

139.88463 

6 3836/ 

1836,1526  

= 

2.0891 

Tg   64º  26' 

 П  /2,0891 

   1.5038 =57º 

 

  

7 3836/ 

292.2330  = 

13.126512064 

Tg  85º 48' 

13.12651/ 

2.0891= 

5.99629 = 6 

13.12651 

 /2.0891=   2П 

 

 

це тангенційне прискорення  деференціалього  обертання маси Сонця на 

екваторі  (радіальний поток ефіру). 
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Таблиця 2  строчка 3  стовбець 3     14 / 2 П  = 2.22817     Tg  65 º  51'  це 

величина тангенційного   прискорення  деференціалього обертання  маси  

зірки на екваторі (обертовий потік ефіру) близьке до значення  Таблиця 2 

строчка  6  стовбець 1  3836 / 1836,1526  =  2.0891   Tg   64º 26'       відношення 

добутку множення  квантових числових переходів    до відношення мас протона 

і електрона  1х2х14х137 =3836.   

Таблиця 2  строчка  3  стовбець 4     137 / 2 П   = 21.8042      Tg  87 º  30'  хв. 

 це тангенційне прискорення  деференціалього обертання маси Сонця на 

екваторі  (внутріатомні тангенційні взаємодії ефіру) 

Таблиця 2  строчка 2.1  стовбець 3   1х2х14х137 =3836;  1/ 3836 = 0.00026    Sin,  

Cos,  Tg  -  1 секунда,  або  Ctg 89 º 59',  біоритм Всесвіту,   або  1 хрон часу. 

 «..эфир движется по спирали, правда,  куда более пологой, чем спираль 

Архимеда. Скорее, это тангенсоїда.  ...» [1, с. 58]    Я в своїх розрахунках                                          

 довожу, що це дійсно тангенсоїди (можливо це так звані струни ефіру).    

1836,1526 / П   =  584.46601879   =  tg 0º – 45º – 90º – 135º – 180º – 225º – 270º – 

315º – 360º – 405º -450º – 495º – 540º – 584º,  466º      Тобто, це 5 коливань  

квантових переходів    0 +1 + (∞) - (∞) -1 -0 +0 +1+ (∞) - (∞) -1 – 0 + 0 +1 (∞) - 

(∞) -1 – 0+ 0 + 1  584º,  466º 

Отже наше Сонце запрограмоване квантовими взаємодіями ефіру  (1 , 2 , 14, 

137 ) та маси на обертання навколо своєї осі   на повний оборот 2 П  плюс 

тангенційне прискорення від   64º  26'- 65º 51'  до   86º 10' - 87º 30'.  

 14 складається з (4 + 3) х 2 = 14 передача енергії ефіру Всесвіту на формування 

гравітаційних та внутріпланетних енергій планет в їх площині обертання 

навколо Сонця (зірки).  

Отже енергія ефіру за кодом квантового числа 137 передається зі 

швидкістю світла в 51 ступені  це енергія ефіру Всесвіту на розвиток та 

збереження законів Всесвіту. 

 137  складається з  =  1 + 2 + [(3+4) х 2] + 17 + 17 + 17 + (17 + (0,03 х 100)) + 49  

   Квантові числа 1+2+14  зазначені вище 
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 17 + 17+ 17 (51) енергія ефіру Всесвіту на забезпечення обертання планет в 

площині екліптики Сонця, та кута нахилу планет по заданим траєкторіям 

навколо Сонця (зірки), забезпечення руху планет  по траєкторії галактики, 

забезпечення руху планет по траєкторії Всесвіту. (17 + (17 + (0,03 х 100))  

енергія на формування часу (хрональна). 

49  -- це енергія забезпечення взаємодій розвитку та законів збереження 

інформації Всесвіту.    

   Таблиця 2  строчка 2. 3  стовбець 3      1/К х 2 П   =  1 / 14 х 2 П   = 0,4487 =  

радіан  4º - 5'   Всі кути нахилу планет знаходять в межах від 0º до 4º 5'  

Ефір-енергетично-матеріально-хронологічно- інформаційна субстанція 

запрограмований Всесвітом відношеннями квантових чисел, забезпечує  

розвиток (обертання) та існування галактики, обертання та існування Сонця 

(зірок), та  обертання планет навколо Сонця в куті, та площині екліптики від 0 

до 4 градусів 5'. Всі планети окрім Меркурія підпорядковуються цьому закону 

Всесвіту. Лише Меркурій знаходиться в межах дії диференційного обертання 

Сонця та веде себе як супутник, тому, що знаходиться в зоні дії радіального та 

обертального потоків ефіру (зона Роша). 

Результати показують, що відношенням квантових чисел запрограмоване 

обертання Сонця та  забезпечення нахилу осі обертання планет в межах  від 0 

до 30 градусів. Всі планети окрім Венери, Урана та Плутона підпорядковуються 

цьому закону Всесвіту. Венера при своєму русі, підходить до площини кута від 

0º до 4º 5' екліптики Сонця, де діють різні поля квантових переходів  (+) (-) 

обертання ефіру по часовій стрілці або проти. Кільця Сатурна  (Юпітера) ярко 

показують екліптику обертання планети та квантові границі.   Вісь обертання 

Урану знаходиться в границі квантового переходу стабілізації обертальної 

(торсійної) енергії.  Плутон знаходиться на межі, де вплив потоку ефіру 

більший ніж на інші планети [попередня стаття І формули 3,1 , 3.2 ], а також 

залежний від великих планет (зірок) з періодами обертання від 6 до 13 тис. 

років, які нам поки що,  невідомі. 
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Зірки, планети, прискорення вільного падіння яких кратне П
n 
, є більш 

відносно нестабільними. Постійно схильні до переходу у стан   

П
n-1 

П
n 

П
n+1

 перехід відбувається стрибкоподібно. Стрибки 

виражають накопичення дисбалансу енергій та є характерними для різких змін 

обертання (це придбання або втрата супутника), перехід супутника на іншу 

орбіту, зміна кута нахилу вісі обертання, та кута нахилу орбіти, що в свою 

чергу впливає на всю систему ( Сонячну, зіркову). 

Мною обчислено, що Сонце постійно має приховані енергетичні 

властивості маси, в даний момент «прихована маса» перевищує масу планет та 

супутників в 60 раз, враховуючи, що вони також  приховують 1/6 частину 

енергетичних властивостей своєї маси по відношенню до Сонця. 

 Якщо вирахувати таблицю за формулою 2.2. [попередня стаття І] то 

побачимо, що для  подолання порога гравітаційної взаємодії необхідно 

наповнювачі, метали можуть застосовуватися лише для створення форми по 

причині того, що ні один метал не зможе утримати силу розриву яка настає 

заздалегідь до досягнення критичної швидкості гравітаційного ефекту 

екранування ефіру (колапсу гравітаційного поля). А це саме швидкість звуку в 

тілі (диску) обертання. 

За оцінками вчених, при реактивному русі, політ на Марс може тривати 

від півтора до трьох років. За цей час імунітет космічних мандрівників, 

найімовірніше, буде функціонувати гірше, ніж на Землі. У той же час, 

патогенність мікроорганізмів в умовах невагомості може вирости, може 

підвищитися і стійкість бактерій до антибіотиків. З огляду на час польоту, 

моніторинг активності мікроорганізмів доведеться проводити на борту 

космічного корабля. 

            Рух електричного струму є дещо проміжне між стаціонарною і 

нестаціонарною ситуацією. Для наглядача один електрон міняє іншого. картина 

одна й таж. Але індивіадульний електрон рухається, він переходить з однієї 

стінки провідника до іншої. Правда рух індивіадульного електрона невеликий.  
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Індивіадульний електрон електричного струму при силі струму в 1 Ампер за 

добу  = 86400 сек.  86400 х 5 = 432000сек.  проходить з одного кінця мідного 

провода довжиною 1 метр і пеперечним розрізом 1 мм. до другого кінця за 

добу. 432000: 86400 = 5. Тобто електрон електричного струму в провіднику 

підкоряється обертанню Землі та Сонця.  Але ми знаємо, та як прийнято всіма  

вченими потенціал електричного струму (взаємодія енергії в ефірі Всесвіту) =   

3*10
8
м. приблизно 300 тисяч кілометрів. І ми отримуємо електроенергію не від  

руху електронів електричного струму, а від енергії ефіру. Про це знав М. Тесла 

і тому відмовився від Нобелівської премії не від неприязні до Едісона, а лише 

тому щоб ми пішли шляхом змінного струму, який відтермінує, та убереже 

людство від «електричних сніжок», «згустку ефіру», яку він дуже просто 

скотив в район Підкаменної Тунгуски. 

             Як бачимо швидкість упорядкованого руху електрона дуже мала. На цей 

рух накладаються  тепловий рух, ферміївський рух електронів в металах. Тому, 

навіть, якщо швидкість упорядкованого руху (и) = 0, то (и
2
 ) =/= 0,  внаслідок 

неупорядкованого руху електронів в речовині. Квантова механіка учить нас, що 

і при абсолютному нулі температури, в нижчому енергетичному стані, 

електрони рухаються але так, що середній струм рівняється нулю (існує так 

званий  ферміївський рух). В металі швидкість  ферміївського  руху відновідає 

швидкості порядку 10000000 м/сек + 1000 км/с. 

2.4  21

8

22,3472
86400

10*3
VV  =1405,95+2024,58=3430,53 м/сек. 

Де  V1, та  V2 швидкість обертання Сонця біля полюса, та на екваторі.  

 Отже можливо зробити висновок, що обертання на Сонці (коливання взаємодії 

радіусів і ефіру) аналогічні коливанням електрона електричного струму в 

замкнутій системі, і також  роблю висновок, що обертання форми тіла 

(коливання в самій формі) проходять по тому ж принципу що й обертання 

(коливання) гравітаційного радіуса. Обертаюча маса для свого збереження 

(форми) використовує (володіє) енергію ефіру, яка дорівнює 1*10
6
 при 

забезпеченні диференційного обертання в площині  обертання ефіру, яка 
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дорівнює 360/12=30 або 0,3/0,1
2
, що не можливе при розщеплені ядра. Це 

доводить, що обертальній рух маси (часточок, ядер…) відносно потоку силових 

ліній ефіру має енергетичний запас в мільйон разів більший ніж розщеплення 

ядра при ядерному вибусі. 

Чи є наведені мною величини постійною фізичною сталою при будь-

якому русі, я не можу відповісти, так як необхідні досліди, але те, що вони є 

фізичною сталою при обертальному русі маси в просторі-часі- я впевнений. 

Знаю як провести досліди, але не маю матеріальних можливостей зробити це. 

         Фізики-теоретики Кех-Фей Лю з Університету Кентуккі в Лексінгтоні, та 

 Андре Уокер-Лоуд з Національної лабораторії Лоуренса Берклі в Каліфорнії 

заявили, що дослідники потрапили «в нову еру», в якій ґратчаста КХД може 

використовуватися для кращого розуміння ядерної фізики. 

Лю і його колеги виявили, що на додаток до 9 відсотків маси протона, яка 

надходить з кварків, 32 відсотка виходить з енергії кварків, що літають 

всередині протона (якщо згадати відоме рівняння Ейнштейна E = mc2, то 

зрозуміло, що енергія і маса - дві сторони однієї і тієї ж монети). Інші складові 

протона - безмасові частинки, що називаються глюонами, які допомагають 

утримувати кварки разом, вносять ще 36 відсотків маси через свою енергію. 

Решта 23 відсотки приходять з-за квантових ефектів, які виникають, коли 

кварки і глюони складним чином взаємодіють в протоні. Ці взаємодії змушують 

КХД ігнорувати принцип, званий масштабної інвариантності. У масштабних 

інваріантних теоріях розтягнення або стиснення простору і часу не має ніякого 

відношення до результатів теорії. Масивні частки забезпечують теорію 

масштабом, тому, коли КХД кидає виклик масштабної інваріантності, протони 

також набирають масу. 

Результати дослідження не дивні, за словами теоретичного фізика Андреаса 

Кронфельда з Фермилабе в Батавії (штат Іллінойс). Вчені давно підозрюють, 

що маса протона складається таким чином. Але, за його словами, «такого роду 

обчислення замінюють віру в наукові знання» [ 4, с. 1 ]. 

9%-маса протона, 32%-енергія кварків, 36%-глюони, 23%-квантові ефекти. 



27 
 

Отже ядро, це прояв ефіру-матеріально-енергетично-хронологічно- 

інформаційної субстанції, яка складається з 4-х складових. 

Вчений  вген Мачуський зазначає: «Вийшли сотні томів книжок, тисячі статей 

про сталу тонкої структури, але й досі невідомо, що ж вона означає. 

Так, це коефіцієнт, який з’являється при обчисленні квантових констант, 

пов’язаних із зарядом електрона. А звідки він взявся, яка його природа ніхто не 

знає, і в своєму науковому заповіті творець фактично завершеної квантової 

електродинаміки Річард Фейнман сказав: «Кожен фізик має написати на стіні 

цю літеру і весь час думати, що вона означає. Це таємниче число, сенсу якого 

не розуміє ніхто у світі. Як воно з’явилося, не знає ніхто. Це понад людське 

розуміння». 

Процедура, з якої вдалося з’ясувати сенс сталої тонкої структури, може 

бути названа абсолютною геометрією. 

Нехай число е, яке відоме понад триста років як основа натурального 

логарифму, є абсолютний діаметр. Тоді добуток π на е буде абсолютний 

периметр. Ясно, що половина е - це абсолютний радіус. І так далі. Можна 

записати абсолютний об’єм кулі. Можна записати абсолютну поверхню кулі. 

Можна записати поверхню круга. Можна записати поверхню диска. 

І можна знайти число, дуже велике число, яке, в принципі, достатнє для того, 

щоб обчислити всі квантові константи з практично необмеженою точністю. Це 

- число е, основа натурального логарифму, в степені 137[5, c.1-2]. 

Воно дуже близьке до числа 100 • π • 10
57

 і дуже близьке до числа √10 • 10
59

. 

Таким чином, враховуючи викладене і ті числа, які отримані з абсолютної 

геометрії, можна стверджувати, що квантова фізика - це просто геометрична 

система числення в кінцевих різницях. Це - диференціальна система числення, 

основою якої є числа α, представлені у нашій презентації. Їх досить для того, 

щоб повністю описати квантову фізику і все, що з неї випливає. На сьогодні це і 

є Абсолютна Теорія Всесвіту - Absolute Theory of Universe. 

Слово «universe» в англійській мові має два значення: і «Всесвіт», і «Людство». 
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Тобто, це той Всесвіт, який придумало Людство за роки свого існування.» [5, 

c.20]. 

Таким чином, я вважаю, що Бог-це Вищий Космічний Розум (ВКР), який 

створив Всесвіт і управляє ним через ефір запрограмований відношенням 

квантових чисел,  чим забезпечується народження, розвиток (обертання), 

існування і загибель галактик, народження, обертання, і існування і загибель 

Сонця (зірок), обертання планет навколо Сонця в куті, і площини екліптики від 

0 до 4 градусів 5 ', та забезпечення нахилу осі обертання планет в межах  від 0 

до 30 градусів. Ефір рухається по спіралі - тангенсоіді («годує» маси, часточки 

мас). Квантові числа 1х2х14х137 =3836; 1/ 3836 = 0.00026068821 Sin, Cos, Tg – 

1 секунда, або  Ctg 89 º 59' - Біоритм Всесвіту - 1 хрон.  1сек.= 1/31556925,9747 

тропического 1900года,  l.=9,192631770*109 період коливань випромінювання 

співвідношення квантовому переходу між рівнями F=4, Мf=0, F=3 і Mf=0 

надтонкої структури головного стану 2S1/2 атома 133Сs.  1сек.= 1/π в 20 

степени.  
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СЕРЕДНЬОДОБОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТУ CORDEХ 

 

 Замфірова М.С., 

аспірант 

Одеського державного екологічного університету 

м. Одеса, Україна 

Оскільки проблема зміни клімату сьогодні надзвичайно актуальна, 

вивчення кліматичних змін доцільно проводити для екстремальних явищ 

погоди, які в сукупності зі змінами середніх величин можна розглядати як 

природні моделі кліматичних ситуацій. 

 Метою даної роботи є прогноз річної середньодобової температури 

повітря та середньої річної кількості опадів за період з 2021 по 2050 роки для  

північної (ст. Фастів), західної  (ст. Тернопіль), східної (ст. Харків), центральної 

(ст. Вінниця) та південної (ст. Одеса) України на основі сценарію викидів 

парникових газів та аерозолів RCP 4.5, з використанням 14-ти регіональних 

моделей проекту CORDEХ. 

CORDEX (Coordinated Regional climate Downscaling Experiment) – 

експеримент по скоординованому регіональному клімату, який формує набір 

регіональних кліматичних прогнозів для всіх континентів та підтримується 

Всесвітньою Програмою Вивчення Клімату (World Climate Research Program - 

WCRP). CORDEX об'єднує кліматичні прогнози в регіональному масштабі, які 

створені з використанням статистичних та динамічних методів. Його ціль – 

надати платформу для функціонування регіональної моделі, створювати та 

поліпшувати прогнози на регіональному рівні для характеристики та оцінки 

кліматичних змін [1]. Прогнози CORDEX включають період з 1951 по 2100 

роки. Кожна регіональна кліматична модель повинна розрахувати свої прогнози 

для декількох глобальних кліматичних моделей.  

Для виявлення змін у середніх значеннях були застосовані спеціальні 
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кліматичні індекси рекомендовані Всесвітньою програмою з дослідження 

клімату, розроблені групою експертів ETCCDI (Expert Team on Climate Change 

Detection and Indices) [2], а саме індекс TG - середньодобова температура 

повітря за розглянутий період j (місяць, сезон, рік), °C, 

                                        TGj= nTG
n

i

ij /
1




  (1) 

де TGij - середньодобова температура повітря i-ої доби періоду j; n - кількість 

діб в періоді j; та індекс RR – середня річна кількість опадів 

                                     RRj =


i

i

ijRR
1

   (2) 

де RRij - середньорічна кількість опадів i-ої доби періоду j. 

Був здійснений аналіз індексів середньодобової температури повітря та 

середньорічної кількості опадів за період з 2021 по 2050 роки для міст Фастів, 

Тернопіль, Вінниця, Харків та Одеса. 

На рис. 1. представлений так званий графік «коробка з вусами». На ньому 

в зоні прямокутників зосереджені 50% усіх досліджуваних значень по 14-ти 

регіональних моделях ( діапазон випадків від 25% до 75%). Так звані «вуса» 

показують ступінь розкиду (величину мінливості) досліджуваної характерис-

тики. Лінія в кожному прямокутнику – це медіана, а «крапка» відповідає 

середньому значенню за даними використаних моделей.  

 

Рисунок  1 – Прогноз річної середньодобової температури повітря у 

Північній Україні з 2021 по 2050 рр. (Вісь Х – температура, °С; вісь Y – роки) 
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Аналізуючи рис. 1, який показує зміну середньодобової температури 

повітря для Північної України за тридцятирічний період, чітко видно ріст лінії 

тренду середніх значень. У 50% випадках середньодобові значення коливати-

муться в межах від +7,2°С до +10,8°С. На початку періоду лінія тренду відпові-

дає значенню +8,8°С, а в кінці тридцятирічного періоду +9,6°С, тобто до 2050 

року на півночі України очікується ріст середньодобової температури на 0,8°С.  

 

Рисунок  2 – Прогноз середньої річної кількості опадів для Південної  

Аналізуючи рис.2, який показує зміну середньої річної кількості опадів 

для Південної України за тридцятирічний період, чітко видно ріст лінії тренду 

середніх значень. Якщо на початку досліджуваного періоду середньорічна 

кількість опадів складає 460 мм, то в кінці даного терміну ця цифра зросте на 

40 мм та становитиме 500 мм. Діапазон досліджуваних даних, що включає всі 

значення від 25% до 75% вказує на коливання середньої річної кількості опадів 

від 260мм до 680 мм. Слід зазначити, що з 2040 років спостерігається зміна 

ступеню розкиду даної характеристики, тобто тенденція до збільшення 

мінімальних та максимальних значень середньої кількості опадів у порівнянні з 

першою половиною досліджуваного періоду. 

України з 2021 по 2050 рр. (Вісь Х – кількість опадів, мм; вісь Y – роки) 

Характеризуючи прогноз річної середньодобової температури повітря для 

території України з 2021 по 2050 роки можна стверджувати, про ріст даної 

характеристики у всіх досліджуваних пунктах на 0,8°С, на що вказує лінія 
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тренду середніх значень. Слід зазначити, що максимальні значення 

середньодобових температур у більшості випадків відмічалися у другій 

половині досліджуваного періоду, тоді як мінімальні значення – у першій. На 

основі цих даних можна очікувати тенденцію до потепління на території 

України у наступні тридцять років.  

Прогноз середньої річної кількості опадів за розглянутий тридцятирічний 

період не виявив збільшення чи зменшення значення даної характеристики. 

Лінія тренду у всіх випадках зберігає стале значення на початку та в кінці дослі-

джуваного періоду. Лише у південній частині України (м. Одеса) спостерігається 

незначний ріст середньорічної кількості опадів. Якщо на початку досліджувано-

го періоду середня за рік кількість опадів складає 460 мм, то в кінці даного тер-

міну ця цифра становить 500 мм, тобто можна стверджувати, що з 2021 по 2050 

роки середня річна кількість опадів для Південної України зросте на 40 мм. 

Література: 
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century. In: WIREs Climate Change, 2012 - 115-129 p. 
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The next article is more of ill imagination than scary of the ecology of our 

Earth. A lot of time ago, I decided that in the future, we have to change the world so 
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that most of the technologies that today bring negativity to our planet in the future 

will be completely ecological. 

The automotive industry is the one that confuses peoples the most. The number 

of non-renewable resources decreases with each passing year, the atmosphere 

becomes more and more dirty. And what to do? 

I really like children. Why? They never create a problem with the fact that they 

do not consider the problem. So why do not we simply clean the planet? And really. 

We simply do not have to produce substances that pollute the air, we have to rethink 

things that have long been usual ("normal") for us. But so far it is not profitable for 

anyone... 

Today I do not want to consider the topic of ecology as a whole. Let's move on 

to the cars. What can be done to save the earth? Electric cars are too "easy" and not as 

ecological as it seems. The engine produces a lot of harmful chemicals. Unless Ilon 

Mask, with his idea of an ecological future,not makes his cars emit less heavy 

compounds into the atmosphere, you can keep silence about the environment... 

But what to do? Just look at how more and more horses come from hell on the 

highway? Let's go a little aside; engineers have created technology that has simplified 

the lives of most people 10 years ago. The talk is about NFC modules. 

Literally, this is a technology for transmitting information over short distances. 

You can use it without wires. Currently, it is used to provide the ability to exchange 

data between phones (for example, as it is now convenient, to pay for a subway or 

simply to buy coffee at a stall). To operate the module, devices must be within a 

distance of 10-12 cm from each other. 

What do you need to apply the technology? First of all, the device must have a 

chip, and also, for example, the phone must be connected to the Internet. The rate of 

exchange and interaction is about 0.1 seconds, that is, data is transmitted at up to 516 

kbps. 

The data transfer rate and the distance are pleasant for portable devices but not 

quite suitable for the operation of large (very large) machines moving along the 

highways at large speeds (an example of this is when the foreign car is moving along 
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the Kyiv-Chop line at speed of 150 km/h). Then the module will be stepped down 

and it will not work with 100% capacity. 

But what for is the NFC chip in cars? Let's go back to the examples with a 

smartphone. Several years ago, Samsung released its first (better to say "First in the 

world") smartphone that can be recharged via the wireless system. In 2014, the 

wireless transmission rate dropped to a mere 40%, which in my opinion is a great 

result, given that in California in 1997, the first similar charge was applied and its 

transmission speed was only 0.4 kbit/s. 

 

Since the production and development of such technologies is fast, in the next 

decade we expect ultrasonic wireless data transmission and electricity. 

And again we go back to the cars. Apple Inc. with the General Director Tim 

Cook in 2016, according to rumors, began the work on a new project – an absolutely 

ecological vehicle. Yes, of course, it's all about rumors. But these rumors have served 

me as a topic for thought. So I decided to answer my question: "Is the idea of NFC 

roads really real?" 

There are two completely different technologies: modular (chip) and fast 

charging technology. If you combine them, as well as review the very idea of electric 

vehicles and roads in general, then you can create a truly ecological mode of 

transport. Perhaps, I am thinking somewhat illogically or financially 

disadvantageously but I agree that any idea should be edited. 

What should be thought through before introducing such a system? Imagine a 

car. Its system already has built-in technologies and a hybrid motor that supports 
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charging from NFC-roads and a hydrodynamic type of fuel. Of course, not all roads 

(at least in the beginning) will be redefined by installing chipping in/under/over them. 

But the main thoroughfares are for sure. The car, at the time when it rides, recharges 

from the very road according to the principle of the trolley bus. When it rides away, 

for example, in a countryside, it still has a certain amount of charge, and later, when 

the fuel in the form of electricity is over, it switches to the second type of fuel, which 

is one of the safest to date. 

If one of the leading technologies in the company starts production, others will 

pick up the right trends in the field of engineering. 

But let's consider other technologies that will make transport more 

environmentally effective in the future, and make technology real. 

WREL. This is the technology of wireless power transmission by means of a 

magnetic field created by corporation Intel. Students of one of the best technical 

universities in the world were involved in the development of technology. Tests of 

the new system began in 2007 at the Massachusetts Technical University. In the same 

year it was proved that information (and electricity) is transmitted at a distance of 1 

meter. The experiment was tested on an example of a light bulb that started. At 

present, the efficiency of this technology is only 75%, and therefore it needs to be 

refined. 

LaserMotive. This is one of the newest ways of transmitting energy without the 

use of wires. As is clear from the title, the transmission is performed by a laser. The 

Laser Power Beaming system works like a solar power system that generates 

electricity from solar panels using sunlight, but instead, for the transformation of 

laser radiation into electricity, the system uses specialized photocells. In the Laser 

Power Beaming system, the laser is connected to a power source, for example, to a 

standard industrial electrical grid. The laser beam is formed by an optical system in a 

beam of a certain size. This beam then propagates through the air or in a vacuum until 

it reaches the photovoltaic receiver, which is an array of photocells that transforms 

the light back into electricity. 
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Актуальність проблеми. Річка Прут – одна з найбільших лівих приток 

Дунаю і впливає на формування якості його вод. До того ж Прут являється 

трансграничною рікою, оскільки його басейн знаходиться в межах трьох 

держав: на території Молдови  розташовано  28% від загальної площі басейну, 

України – 33% та Румунії – 39%. Тому, характеристика екологічного стану води 

р. Прут являється дуже актуальною. 

Мета. Визначення сучасного екологічного стану верхньої течії басейну 

р.Прут в межах України. 

Результати дослідження. В результаті роботи були отримані блокові та 

інтегральні індекси екологічної оцінки якості вод р.Прут в межах восьми 

створів спостереження, з яких видно, що води річки найбільш забруднені орга-

нічними та біогенними речовинами і якість води погіршується вниз за течією. 

Ріка Прут бере свій початок на східних схилах гори Говерла на висоті 

1580 м над рівнем моря. Довжина - 910 км, площа басейну становить 27500 км 

кв. що згідно до Водної Рамкової Директиви  С (ВРД) [Directive 2000/60/EC] 

відносить її до великих річок. Басейн річки поділяють на верхню гірську, 

передгірську, рівнинну та низинну зони. В межах України Прут протікає через 

території Івано – Франківської та Чернівецької областей. 

Річка Прут використовується, як джерело питного водопостачання; як 

об'єкт туризму (водоспади, гірські ландшафти, об’єкти природно-заповідного 
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фонду); як джерело електропостачання (біля селища Костешти Ришканського 

району МРСР разом з Румунією були побудовані гребля, водосховище і ГЕС); 

у середній та нижній частинах - для судноплавства. Рибна фауна ріки, зага-

лом, подібна до Дунайської. З риб (у верхній течії річки Прут і його притоках) 

найчастіше трапляються форель, головень, піскар, бистрянка, щиповка, підка-

менник, дещо рідше – лосось дунайський, підуст, минь, вусань, уклея, дуже 

рідко – рибець, бички, голець, чоп).Сприятливі кліматичні умови долини Пру-

та і багатство його флори обумовлюють надзвичайно багату фауну птахів [2].  

Для характеристики екологічного стану вод використовується 

Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші за відповідними категоріями 

[3, 4], яка є складовою частиною нормативної бази для комплексної 

характеристики стану навколишнього природного середовища України. Вона 

включає три групи спеціалізованих блоки, а саме: 1) за критерієм сольового 

складу; 2) за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями; 

3)за критеріями вмісту специфічних речовин токсичної і радіаційної дії.. По 

кожному створу для кожного компоненту визначаються класи і категорії 

якості води за їх станом та за ступенем чистоти, по яких розраховуються 

блокові індекси та інтегральні показники. 

Аналіз якості води проводився по 8 створах в верхній частині Прута: 

м.Яремче (лівий берег р.Прут, 914 км від гирла); м.Коломия (питний в/з, лівий 

берег р.Прут, 867 км від гирла); смт.Неполоківці (кордон Івано-Франківської і 

Чернівецької областей, 790 км від гирла); с.Ленківці (питний в/з м.Чернівці, 

лівий берег, 500м вище мосту по дорозі на Чернівці, 772 км від гирла);  

с.Магала (лівий берег, 600м нижче скиду стічних вод м.Чернівці, 759 км від 

гирла); с.Тарасівці (міст–Орофтяни, прикордонна зона з Румунією, 712 км від 

гирла) ; с.Костичани (кордон з Румунією та Молдовою, 200м нижче впадіння в 

р.Прут р.Черлена, 697 км від гирла)  та с.Мамалига  (прикордонна зона з 

Румунією та Молдовою, на відстані 678 км від гирла). Схема їх розміщення 

представлена  на рис.1. 
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Рисунок 1- Карта-схема розташування пунктів спостереження за якістю 

води верхньої течії  р.Прут (в межах України) 

До складу І блоку входили сульфати та хлориди; до ІІ-го блоку – 

розчинений кисень, БСК5 (біохімічне споживання кисню за 5 діб), завислі 

речовини, азот амонійний, нітратний та нітритний, азот загальний, ПО 

(перманганатна окислюваність), ХСК (хімічне споживання кисню) та фосфор 

фосфатів; до ІІІ-го блоку – СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини). 

Зміна трофо-сапробіологічних  показників  якості  води така, що в  

створах: м.Яремче та с.Магала блокові індекси дорівнювали 4 (вода 

«задовільна» за категорією та класом за станом вод або «слабко забруднена» за 

категорією – «забруднена» за класом за ступенем чистоти).  

В усіх інших створах блокові індекси за трофо-сапробіологічними показ-

никами відповідали 3-й категорії якості, відрізняючись тільки субкатегорією.  

Це дозволило оцінити якість їх вод за середніми багаторічними величинами 

показників як «добру» за станом (згідно з категорією та класом) або «досить 

чисту» (згідно з категорією) і «чисту» (згідно з класом) за ступенем її чистоти. 
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До компонентів якості води р.Прут, які найбільш негативно впливають на 

її стан, відносяться, в першу чергу, азот нітритний та азот нітратний, а також в 

створі с.Магала - азот амонійний  та фосфор фосфатів (в обох випадках 5 

категорія якості). В створах м.Яремче, м.Коломия та смт.Неполоківці якість 

води за вмістом азоту нітритного оцінювалась 5-ю категорією; в створах 

с.Ленківці, с.Костичани та с.Мамалига – 6-ю категорією  (вода «погана» за 

станом, «брудна» за ступенем чистоти); в створах с.Магала та с.Тарасівці – 7-ю 

категорією (вода «дуже погана» - «дуже брудна» як за категорією так і за 

класом). Аналогічна ситуація в цих створах і з вмістом азоту нітратного (в 

межах всіх створів тільки 6-а або 7-а категорії якості води). 

Зміна третього блокового індексу в межах тільки двох перших створів. 

Нажаль, даних по інших пунктах спостереження немає. Можна тільки зазначи-

ти, що вміст концентрації СПАР у воді збільшився і блоковий індекс в створі 

м.Яремче дорівнював 2-ій, а в створі м.Коломия, всього через 47 км, 3-ій 

категорії якості вод. 

За інтегральним екологічним  індексом по середніх значеннях  якість води 

змінюється від 2-ої категорії (м.Яремче, м.Коломия, смт.Неполоківці) до 3-ої 

(інші п’ять створів). Можна бачити, що найгірші показники якості вод спостері-

гаються в межах створу с.Магала, який розташований в 600м нижче скиду 

стічних вод м.Чернівці. КП ―Чернівціводоканал‖ являється основним забрудню-

вачем річки Прут, здійснює постійні водовипуски каналізаційних вод, які скида-

ються без очистки в річки Молниця та Клокучки в межах міста Чернівці. Це 

значно погіршує санітарний стан як і названих малих річок, так і в цілому по міс-

ту. Скид зворотних вод з міських очисних споруд у більшості випадків не від-

повідає нормативам дозволеного гранично допустимого скиду, що також погір-

шує якість води річки Прут [5].  Після с.Магала спостерігалось покращення 

значення інтегрального індексу в створі с.Костичани, який знаходиться на кордо-

ні з Румунією та Молдовою в 200м нижче впадіння в Прут річки Черлена. Воче-

видь, цей приток має більш чисту воду і покращує якість води в самому Пруті. 

В цілому можна зробити наступний висновок: оцінка якості води верхньої 
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течії р.Прут (в межах України) являється орієнтовною, оскільки для більш 

точної характеристики необхідно було б збільшити кількість параметрів якості 

води, в першу чергу, які відносяться до блоку специфічних речовин токсичної 

дії. Якість води погіршується вниз за течією, що пояснюється скидом 

каналізаційних вод, змивом з сільськогосподарських територій, незадовільним 

станом очисних споруд. 
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УДК 628.16    Природничі науки            

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

 

Кондратюк Л.Т.,  

викладач екології 

Ковальчук Н.В.,  

викладач хімії 

Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного Авіаційного університету 

м. Київ, Україна 

Вода має ключове значення для функціонування життя на Землі. Відомий 

вчений, основоположник ряду нових наукових дисциплін, біохімік і мінералог, 

академік В. І. Вернадський писав: «Вода стоит особняком в истории нашей 

планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию 

на ход основных, самых грандиозных геологических процессов. Нет земного 

вещества – минерала горной породы, живого тела, которое еѐ бы не заключало. 

Всѐ земное вещество ею проникнуто и охвачено» [1, с. 234]. 

На початку ХХӀ ст. було усвідомлено необхідність введення нормативів 

якості на питну воду, яка характеризується її фізичними, хімічними і 

бактеріологічними властивостями.  

До фізичних властивостей належать:  

 температура; 

 колірність; 

 мутність; 

 присмак; 

 запах.  

Хімічні властивості води визначаються наступними показниками: 

 активною реакцією;  

 жорсткістю; 

 окисленням;  

 вмістом солей.  
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Сучасні методи очищення води та принципи роботи очисних пристроїв 

можна розділити на п’ять основних груп: фізичні, хімічні, фізико–хімічні, 

біологічні та механічні.  

Хімічний процес очищення води полягає в її хлоруванні або озонуванні. 

В Україні метод очищення води хлоруванням застосовується на великих 

станціях водопідготовки, проте в багатьох країнах він не використовується. У 

більшості країн для очищення води використовують метод озонування. Також 

існують методи хімічного очищення води – фільтрація та нейтралізація за 

допомогою спеціальних препаратів, завдяки яким можна обробляти невеликі 

об’єми забрудненої та непридатної для вживання води. Даний метод хімічної 

очистки води дозволяє виділити з рідини конкретні речовини й залишити ті 

елементи, які не потребують видалення [2].  

Нейтралізація – метод очищення води, який полягає у застосуванні 

нейтралізуючих речовин (сода, вапно, аміак). Вступаючи у взаємодію із 

забруднюючими елементами, вони дозволяють очистити рідину від кислот.  

Найпростішим фізичним методом очистки води є кип’ятіння. Завдяки 

йому вода очищується від хвороботворних організмів, проте не позбавляється 

різних хімічних забруднень. До сучасних й актуальних фізичних методів 

належить також опромінення води ультрафіолетом, завдяки якому знищуються 

всі шкідливі мікроорганізми.  

Механічні методи очищення води передбачають використання різних 

фільтрів. Фільтри бувають: 

 грубі – для очищення води від крупного сміття та піску; 

 тонкі, що дозволяють відфільтрувати дуже дрібний пил, хімічні домішки 

та мікроорганізми.  

Біологічні методи передбачають використання мікроорганізмів в процесі 

переробки органіки, які впливають на процеси окислення і відновлення різних 

органічних субстанцій. Подібні субстанції утворюють колоїдні системи або 

тонкі суспензії, а мікроорганізми очищають воду від твердих і рідких продуктів 

життєдіяльності людини і господарсько– побутових органічних забруднень [5] .  
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Для досягнення кращого результату методи комбінуються. Фільтри 

високотехнологічних пристроїв очищення води можуть поєднувати в собі 

хімічні, механічні та біологічні принципи роботи. Сучасні системи очистки 

води є багатоступеневими, в кожній ланці яких застосовують послідовно різні 

методи очищення води від забруднень.  

Фізико–хімічні методи очищення води використовують для знезараження 

рідини та ліквідації органічних частинок, що утворюють дрібнодисперсні та 

колоїдні маси в каналізаційних системах. Вони ґрунтуються на фільтрації, 

гіперфільтрації, флокуляції, коагуляції та деструкції, що дозволяє позбутися 

небажаних іонів і кислот.  

Наприклад, флокуляція та коагуляція викликають взаємодію хімічних 

елементів з колоїдними та дрібнодисперсними домішками. Вони вступають у 

реакцію, після чого у воді з’являться пластівці, які механічно видаляються або 

відфільтровуються. За допомогою ж методу деструкції відбувається розклад 

небажаних речовин на нешкідливі складові.  

Одним з етапів в системі підготовки питного водопостачання є 

знезараження води з виконанням таких основних вимог:  

 видалення патогенних і зниження індикаторних мікроорганізмів до 

значень, встановлених санітарними нормами;  

 шкідливі продукти, що утворюються в процесі знезараження, не повинні 

перевищувати допустимі концентрації;  

 використані технології мають забезпечувати збереження процесу 

знезараження води до кінцевого споживання [ 4 ].  .  

До технології очищення води належать вугільні фільтри, іонний обмін, 

ультрафіолетова фільтрація, мікрофільтрація та зворотний осмос. Вугільні 

фільтри використовуються для фільтрації води. За допомоги картриджу з 

активованим вугіллям нормалізується запах, смак та колір води, проте він не 

видаляє важкі метали. Іонний обмін використовується для пом’якшення жорст-

кої води й видалення металів та неорганічних мінералів (нітратів, сульфатів, 

заліза, магнію і кальцію), проте він не є ефективним при видаленні бактерій.  
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Ультрафіолетова фільтрація позбавляє воду бактерій і вірусів та дезінфі-

кує її. Технологія мікрофільтрації – це очищення води від великих відкладень, 

таких як частинки фарби, іржі, бактерій та різного роду осаду. Технологія 

зворотного осмосу на сьогоднішній день є найдосконалішою для очищення 

води, при фільтрації видаляється велика частина шкідливих речовин – нітратів, 

сульфатів, пестицидів, гербіцидів, мікроорганізмів, хімічних домішок і вірусів. 

Його особливість полягає у тому, що на виході з такого фільтру користувач 

одержує воду, за своїм хімічним складом близьку до дистильованої: 99,99 

відсотків всіх домішок, у тому числі і корисних, фільтрується. Негативною 

стороною таких фільтрів є їх обмежена продуктивність, унаслідок чого їх 

використання в промислових масштабах є нерентабельним [2]. 

 Отже,  проблема якості води нині є дуже актуальною для України. Щоб 

природна вода була придатна для вживання людиною, вона проходить декілька 

стадій очищення та знезараження на водопровідних станціях. Перспективи 

дослідження даного питання це розробка нових способів очистки води, нових 

фільтрів для використання у промислових масштабах. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СПІВПРАЦІ МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ ТА СТУДЕНТАМИ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ 

 

Коросташівець Т.М. 

викладач хімії  

Політехнічний технікум Конотопського інституту 

Сумського державного університету 

м. Конотоп, Україна 

Навчання у співпраці викладача та студента є пріоритетом навчального 

процесу і запорукою успіху.   

На сучасному етапі викладання природничих дисциплін  неможливо без 

знання широкого арсеналу освітніх технологій. Адже, слово «технологія» 

«techne» у перекладі з грецької мови означає «мистецтво, майстерність, 

уміння». Отже, технологія - це знання про майстерність. В сучасній 

педагогічній системі використовують засоби навчання, які підвищують 

ефективність навчального процесу, створюють психолого – педагогічні умови, 

які сприяють розвитку мислення студентів, навчальних вмінь і навичок, 

формуванню позитивної мотивації до навчання. 
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Розвиток навчання на сучасному етапі вимагає від викладача творчого 

підходу до проведення занять, модернізації навчального процесу, використання 

інновацій, які урізноманітнюють навчання цікавими творчими пошуками та 

несподіваними відкриттями. [6]. В сучасному освітньому просторі 

професіоналізм викладача складають: 

- базові знання; 

- володіння сучасними методиками; 

- організаційні здібності; 

- творча особистість викладача; 

- прагнення до самовдосконалення; 

- вміння бачити особистість студента; 

- виховувати повагу до предмету. 

Інноваційне навчання на відміну від традиційного має на меті не подання 

певної суми знань, а забезпечення розвитку особистості студента, тому що 

головною дійовою особою навчального процесу є не викладач, а студент. 

Викладач стає одним із тих, хто допомагає навчатися і сам одночасно 

навчається у студентів. [3]. Підхід до навчання передбачає опору на 

самостійність студентів, а навчальні досягнення оцінюються за багатьма 

параметрами:  

- знання навчального матеріалу; 

- інтелектуальний розвиток студента; 

- культура мови; 

- самостійність; 

- ініціатива; 

- відповідальність. 

Завдання сьогоднішнього дня - створення умов, в яких кожен студент 

може проявити свої здібності, реалізувати творчий потенціал. Використання 

проектної технології передбачає добре продумане, обґрунтоване поєднання 

методів, форм і засобів навчання. Проект (лат. projectus – кинутий вперед) – 

передбачає розробку завдання, попередній, передбачуваний пошук відповіді на 
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питання, шлях вирішення проблеми. Навчальний проект – це завдання, 

сформульовані у вигляді проблеми, цілеспрямованої діяльності, форма 

організації взаємодії студентів з викладачем та студентів між собою. [4]. 

Організуючі роботу студентів над проектом, треба враховувати, що лише 

особиста зацікавленість останніх  в отриманні результату, позитивна мотивація 

на вирішення проблеми проекту можуть підтримати їх самостійність. Розши-

рення способів роботи з джерелами інформації, посилення самостійної ролі 

студентів в проектній діяльності формують базові компетенції: пошук, збір, 

аналіз, представлення, передачу інформації, створення (в тому числі і комп’ю-

терної) презентації, проектування спільної діяльності, рефлексію, самонавчан-

ня. Проектна діяльність дозволяє викладачу організувати роботу з різними 

групами студентів, що в певному ступені визначає шляхи просування кожного 

студента від більш низького до більш високого рівня навчання – від репродук-

тивного до творчого. [6]. Проектування дозволяє формувати особистісні якості , 

в першу чергу,  вміння працювати в колективі, брати на себе і розділяти 

відповідальність за вибір, вирішувати питання, аналізувати результати 

діяльності. Дослідницька діяльність - це діяльність, пов'язана з рішенням твор-

чого, дослідницького завдання із заздалегідь невідомим рішенням. Дружинін 

В.М. вважає, що "ця діяльність - її прийнято називати творчістю - вимагає 

безперервного творення ідей, яких немає при готовому отриманні знань" [1]. 

В ході проектно-дослідницької діяльності ефективно використовувати 

технологію "Навчання у співпраці": "Головна ідея навчання у співпраці - 

вчитися разом, а не просто щось виконувати разом! Практика показує, що 

разом навчатися не тільки легше і цікавіше, але і значно ефективніше." [2]. 

Використання проектної технології вимагає від викладача серйозної 

підготовчої роботи. Використовуючи проектну технологію в навчальному 

процесі, пріоритетним ставиться процес пізнання, для того, щоб підготувати 

студента, здатного адаптуватись до різноманітних життєвих ситуацій, 

самостійно набувати різноманітні знання, вміло застосовувати їх на практиці 

для вирішення виникаючих проблем.  
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При використанні проектної технології необхідно ставити перед собою 

наступні задачі:  

- розвиток  пізнавальних  вмінь  та  навичок студентів; 

- вміння орієнтуватись в інформаційному просторі;  

- самостійно конструювати свої знання; 

- інтегрувати знання з різних областей наук;  

- критично мислити. 

Ця технологія передбачає, що кожен студент вчиться отримувати знання 

самостійно і використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і 

практичних завдань, оволодівати практичними вміннями дослідницької 

діяльності, вчиться аналізувати факти, робити висновки та узагальнення. 

Зазвичай, кожен проект є результат скоординованих спільних дій викладача та 

студентів, тому що викладач допомагає студентам в пошуку джерел інформації 

і сам є її джерелом; координує весь процес створення проекту; підтримує і 

заохочує студентів, підтримуючи безперервний зворотний зв’язок. 

Послідовність роботи над проектом: [4]. 

I етап. Підготовчий, занурювання в проект. На цьому етапі дуже 

важливим є мотивація діяльності студентів, визначення теми, проблеми і мети. 

За часом цей етап розробки проекту є самим коротким, але він дуже важливий 

для досягнення бажаних результатів.  

II етап. Планування і організація діяльності. На цьому етапі 

організовується діяльність студентів, визначаються групи за напрямком 

діяльності, колективно обговорюються можливості реалізації проекту, 

визначаються джерела інформації, способи представлення результату 

діяльності (форма звіту, вид презентації і т.п.). 

III етап. Дослідження. На цьому  етапі відбувається самостійна робота 

учасників проекту по реалізації його завдань, наукове керівництво і консульту-

вання викладача. Ступінь самостійності студентів залежить від їх підготовки 

викладачем, володіння методами і технологіями самостійного дослідження. 

Отримані результати досліджень аналізуються, формуються висновки. 
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IV етап. Презентація результатів дослідження, звіт. Етап презентації 

необхідний для завершення роботи, для самооцінки і колективного 

обговорення, демонстрації результатів. Форми представлення результатів 

дослідження можуть бути різноманітними: усний звіт з демонстрацією 

матеріалів на конференції, письмовий звіт у вигляді реферату, мультимедійна 

презентація та ін. Мультимедійні презентації можна віднести до найбільш 

ефективних форм представлення результатів студентського проекту з 

природничих наук. Презентації – це електронні діафільми, які можуть включати 

в себе анімацію, аудіо- та відео фрагменти, елементи інтерактивності. Для 

створення презентацій використовуються такі програмні засоби, як Power Point 

або Open Impress.  

Оцінювання: оцінюється не лише сам проект, а й діяльність студента під 

час його виконання. Оцінюється не об’єм інформації (що вивчено), а 

застосування цього об’єму в діяльності (як застосовано) для досягнення 

поставленої мети. Іноді окремо оцінюється отриманий результат, сама 

процедура захисту проекту і його оформлення. В якості експертів можуть 

виступати викладачі, одногрупники, а також самі проектанти. Колективні 

проекти також під час захисту можуть бути оцінені індивідуально, в залежності 

від особистого внеску кожного в реалізацію мети проекту. [5]. 

При оцінюванні проекту враховуються такі його якості: 

- цілісність – зрозумілий загальний зміст дослідження, кожна його частина 

відповідає меті і передбачуваному результату. 

- послідовність і зв’язаність – логіка побудування дослідження, мета і завдання 

напряму витікають з поставленої проблеми. 

- об’єктивність і актуальність – вибрана тема не випадкова, вона потребує  

глибокого дослідження. 

- практичність – можливість застосування отриманих знань.  

Інформаційні проекти – це  тип проектів, направлений на те, щоб навчити 

студентів добувати та аналізувати інформацію. Студенти використовують різні 

джерела отримання інформації (література, бібліотечні фонди, ЗМІ, бази 
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даних), її обробку (аналіз, узагальнення, порівняння з відомими фактами, 

аргументовані висновки) і презентації. Даний вид проекту  систематично 

використовується на заняттях.  

Дослідницькі  проекти – ці проекти  мають структуру наближену до 

наукових досліджень, передбачають аргументацію актуальності теми, визначен-

ня проблеми, предмета, об’єкта, мети та завдань дослідження. Дані проекти 

носять, як правило, індивідуальний характер, створюються під керівництвом 

викладача, з залученням спеціалістів в обраній для проекту сфері діяльності. 

Творчі проекти - не мають строгої структури, але будуються за певною 

логікою: визначення потреб, дослідження, визначення вимог до об’єкта 

проектування, розробка первинних ідей, їх аналіз, планування, створення 

проекту та його оцінка. Форма представлення результатів – різноманітна: 

відеофільм, слайдова презентація, репортаж та ін.  

Захист цих проектів відбувається  під час занять, позаурочних занять, 

різноманітних виховних заходів. 

Таким чином, проектно-дослідницька діяльність сприяє розвитку в 

студентів дослідницьких умінь та навичок; формування уміння творчо, нестан-

дартно вирішувати навчальні завдання; виникненню позитивної мотивації до 

навчання. 
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Забруднення навколишнього природного середовища побутовими 

відходами набуває всебічної гостроти. У селах існує проблема стихійних сміт-

тєзвалищ і складування побутових відходів у природних пониженнях рельєфу. 

Це пов'язано з тим. що не всі вони охоплені збором та вивозом побутових 

відходів через недостатню кількість контейнерів і спецавтотранспорту . 

Кількість твердих побутових відходів з кожним роком збільшується, їх 

склад змінюється, не вистачає територій для їх розміщення, як наслідок 

зростають витрати. За останні 10 років у спостерігається тенденція значного 

зростання обсягів утворення відходів. 

У відповідності до національної стратегії поводження з ТПВ в Україні 

першочерговими завданнями, які повинні бути здійснені, є стовідсоткове 

охоплення населення послугами зі збирання ТПВ, підвищення якості надання 

послуг зі збирання ТПВ та запровадження роздільного збирання ТПВ. 

Забезпечення стовідсоткового охоплення послугами зі збирання ТПВ 

стосується в першу чергу районів приватної забудови та сільської місцевості, 

які безпосередньо впливають на ріст несанкціонованих сміттєзвалищ та 

бюджетних витрат на їх ліквідацію і на стан довкілля та здоров’я людей на 

прилеглих територіях [1с.27]. 

Головним завданням залишається впровадження роздільного збирання 

ТПВ, яке повинно стати одним із основних критеріїв при визначенні 

переможців на конкурсах (тендерах) з обслуговування територій зі збирання та 

перевезення ТПВ. 
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Роздільне збирання окремих видів (складових) ТПВ забезпечує 

отримання відносно чистих вторинних ресурсів від населення і зменшення 

кількості відходів, які вивозяться на переробку[2 с.12]. Така система потребує 

від населення свідомого підходу до видалення ТПВ, збільшення кількості 

обслуговуючого персоналу, тари, спеціальної техніки, транспорту для 

вивезення кожних видів вторинної сировини. 

Враховуючи існуючі побутові умови споживачів послуг у сфері 

поводження з ТПВ та міську інфраструктуру об’єктів поводження з ТПВ, на 

першому етапі доцільно запровадити двох-контейнерне роздільне збирання 

ТПВ. Один контейнер для органічної та змішаної фракцій ТПВ, другий – для 

цінної на ресурси фракції ТПВ (папір, картон, скло, ПЕТ-пляшки, пластик, 

метал, деревина, текстиль тощо)[3с.56]. 

При цьому, повинна проходити повномасштабна інформаційна та 

роз’яснювальна робота зі споживачами послуг про впровадження роздільного 

збирання, його екологічні, соціальні та економічні переваги, тощо. 

Необхідно забезпечити достатню кількість та покращити стан 

контейнерних майданчиків, а також переглянути їх розміри, для забезпечення 

впровадження роздільного збирання ТПВ[4]. 

Власникам контейнерів мають бути встановлені вимоги щодо їх вигляду 

та функціональних властивостей. Оновлювати контейнерне господарство 

потрібно євроконтейнерами з кришкою, яка обмежує потрапляння снігу та 

дощової води в контейнер і доступ птахів, безпритульних тварин.  

Таким чином, основними напрямками розвитку сфери поводження з ТПВ 

має бути: 

– розробка та затвердження схем санітарної очистки населених пунктів 

району, орієнтованих на роздільний збір ТПВ; 

– впровадження новітньої високоефективної екологічно-безпечної та 

ресурсозберігаючої технології, яка базується на комплексному поєднанні 

методів переробки ТПВ на сміттєпереробних заводах, з попереднім роздільним 

збиранням окремих компонентів ТПВ з подальшим їх сортуванням на 
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спеціальній технологічній лінії та перевантажувальних пунктах та 

складуванням залишку, який не утилізується на полігоні; 

– реконструкція та рекультивація полігонів ТПВ та сільських 

сміттєзвалищ із приведенням документації діючих полігонів ТПВ у 

відповідність з чинним законодавством; 

– зменшення негативного впливу об’єктів поводження з відходами на 

навколишнє середовище; 

– оновлення парку сміттєвозних машин та контейнерного господарства; 

– створення пунктів прийому небезпечних відходів у складі ТПВ; 

– охоплення збором твердих побутових відходів всіх населених пунктів 

району; 

– проведення освітньо-роз’яснювальних та інформаційних заходів з 

населенням, особливо молоддю. 
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Відомо, що успішна промислова діяльність залежить від ступеня 

врахування екологічних аспектів та пов’язаних з ними можливостей і ризиків. 

 Зниження впливу процесу зберігання газу на навколишнє середовище 

може бути досягнуто: 

- мінімізацією викидів, скидів, відходів;  

- раціональним використанням сировини і енергетичних ресурсів; 

- створенням маловідходних ресурсозберігаючих технологічних 

процесів. 

Методи мінімізації впливу діяльності зі зберігання газу на поверхневі та 

підземні води можна розглядати як з технологічної так і з організаційної точки 

зору. Технологічні та технічні методи мінімізації впливу можуть ґрунтуватись 

на очищенні скидів, утилізації відходів, або ж на зниженні кількості забрудню-

ючих речовин, що утворюються в технологічному процесі. До організаційних 

методів мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище відносять 

управління, екологічний менеджмент та контроль.  

Нормативний стан поверхневих та підземних вод  на території підземних 

сховищ газу повинен забезпечуватися за допомогою системи державного моні-

торингу та екологічної оцінки із обов’язковим залученням геологічних служб.  

Для ефективного захисту навколишнього середовища повинні фінансу-

ватися дослідження фізичних хімічних, біологічних процесів в системі  газове 

сховище – навколишнє середовище у повному обсязі,  що необхідно для  



55 
 

виконання належного аналізу та порівняння із встановленими державними та 

міжнародними нормативами. 

На початковому етапі потрібно дослідити територію на наявність водних 

потоків (річок, струмків, каналів),  оцінити нахил поверхні землі, рівень 

залягання ґрунтових, підземних вод. Далі визначають джерела утворення та 

надходження забруднюючих речовин у водне середовище. До таких належать 

стоки з  системи зворотного водопостачання, установок водопідготовки,  

котлів, фільтрів, мийок автотранспорту, площадок компресорних станцій (КС),  

промислового майданчика, господарських приміщень.  Наступним етапом є 

проведення аналізу на вміст речовин що можуть перевищувати ГДК: 

нафтопродукти, метанол, сульфати, залізо, хлориди, фосфати, азот амонійний, 

нітрити, нітрати, СПАР, БСК, завислі речовини;  

Пропонується проводити санітарно-гігієнічну оцінку вод: за гідрохімічни-

ми специфічними показниками, через інвентаризацію скидів, по коефіцієнту 

нормативного навантаження на водний об’єкт, стійкості водного об’єкту до ан-

тропогенних навантажень, токсичності вод,  по біотестах, класу води по системі 

біоіндикації в природних умовах; газобактеріальній зйомці, для виявлення 

ділянок з аномальною інтенсивністю розвитку бактерій які окислюють вуглеки-

слий газ, що вказує на міграцію газу з пласта колектора на поверхню [1, с.264]. 

З метою попередження забруднення поверхневих та підземних вод 

передбачаються наступний комплекс заходів: 

- всі інженерні споруди (свердловини, споруди технологічного комплексу, 

трубопроводи, дороги) повинні розміщуватись за межами водоохоронних зон 

річок та озер; 

- всі види промислових стічних вод що утворюються на майданчику ПСГ 

і житлових приміщень підлягають ретельному очищенню і каналізуванню; 

- виключається скид стічних вод в поверхневі водні об’єкти. Промислові 

стічні води після очистки відправляються на захоронення в глибокі поглинаючі 

горизонти; побутові стічні води після очистки відводяться в ставок-накопичу-



56 
 

вач, гідроізольований, обвалований, обладнаний контрольними свердловинами, 

після чого використовуються для поливу кормових культур [2, с. 283]. 

- надлишковий активний мул і нафтошлам – осади що утворюються при 

очищенні стічних вод відводяться на мулові та шламові майданчики, 

гідроізольовані та обладнані системою дренажу, з поверненням відфільтрованої 

води на очисні споруди; 

- передбачаються контрольні свердловини для спостереженням за 

розповсюдженням стічних вод в поглинаючих горизонтах і контроль за складом 

підземних вод у водоупорі; 

- застосування обладнання і трубопроводів стійких до корозійної дії 

рідких агресивних середовищ; 

- герметизація обладнання і трубопроводів; 

- облаштування аварійних резервуарів для акумуляції аварійних скидів 

стічних вод на промисловому майданчику КС; 

- обвалування споруд і бетонування з відбортуванням технологічних 

майданчиків де можливі аварійні розливи стічних вод і рідких продуктів, з 

улаштуванням систем їх збору і в подальшого перекачування аварійних виливів 

технологічних продуктів назад у технологічний процес, а стічних вод з 

дощового стоку в «голову» очисних споруд; 

- контроль технологічних параметрів основного виробничого процесу та 

забезпеченні нормальної експлуатації споруд і обладнання. 

При реалізації заходів такого напрямку вплив на водні об’єкти та підземні 

водоносні горизонти зводиться до мінімуму.  
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До складу Карпатського туристичного району входять чотири області 

Західної України: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька. 

Територія Карпатського туристичного району охоплює 56,6 тис. км
2
, 

що становить 9,4% території України. В його межах проживає 6120 тис. 

населення (13% від загальноукраїнського показника), більша частина якого 

проживає у селах — 51,4%. 

Одним з основних природних туристичних ресурсів даного району є 

рельєф. Його особливості обумовлюються розташуванням на території району 

гірського масиву Карпат, що простягнувся з північного заходу на південний 

схід та займає разом з Передкарпатською височиною та Закарпатською 

низовиною 37 тис. км
2
(65,5% території району). Українські Карпати — 

середньовисотні гори з переважаючими висотами 1000−2000 м. Саме такий тип 

рельєфу, за оцінками дослідників, є найкращим для організації рекреаційної 

діяльності. Найвищі вершини сягають понад 2000 м., серед них — найвища 

точка України г. Говерла, яка може бути віднесена до рекреаційних об'єктів 

рангу супер-точка тур. Об'єктами уваги туристів можуть стати мальовничі 

скелі, стрімкі схили, річкові долини, форми рельєфу, утворені діяльністю 

давнього льодовика та карстуванням. Решту території займають низовини 
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Малого Полісся (північ Львівської області), які оточують горбисті пасма 

Розточчя, Опілля, Гологор та Вороняків, а також височина в межиріччі Прута і 

Дністра (північний схід Чернівецької області). 

Розвиткові спелеотуризму сприяє наявність на території печер, 

найбільшими з яких є Попелюшка, Піонерка, Буковинка. Сольові шахти 

Солотвина використовуються для лікування алергічних захворювань. Цікавими 

природними об'єктами є грязьові вулкани поблизу с. Старуня Івано-

Франківської області, вулканічний купол в Ужгороді. 

М’яка (середні січневі температури в горах -6, -8
о
С) багатосніжна зима, 

що триває в горах понад 3,5 місяці, сприяє розвиткові зимового туризму, якому, 

втім, можуть бути на заваді часті відлиги та викликані ними сходження 

снігових лавин. Період міжсезоння в Карпатах тривалий, що стримує масовий 

розвиток гірського туризму. Літо коротке та нежарке. Середні температури 

липня у передгір'ї +18…+19 °С, в горах — +7…+13 °С, в Закарпатті - +20 °С. 

Осінь тепла і сухіша за літо. Гори та передгір'я є зоною надмірного зволоження: 

на рік випадає 800−1800 мм опадів, більшість яких припадає на теплу пору 

року, що теж не сприяє розвиткові туризму. 

Ріки, що беруть початок в горах: Латориця, Боржава, Ріка, Теребля, 

Тересва, Тиса, Дністер, Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця, Прут, Черемош, 

Серет та інші, — характеризуються значною каламутністю, особливо під час 

повені, швидкою течією, низькими, навіть в теплу пору, температурами води. 

Таким чином, з одного боку, це ускладнює їх використання для організації 

масового купання, а з іншого, пороги й водоспади на ріках значною мірою 

сприяють підвищенню естетичної привабливості ландшафтів та роблять 

можливим розвиток водного екстремального туризму. Річки рівнинної частини 

Карпатського туристичного району надають мальовничості його ландшафтам 

своїми глибоко врізаними долинами, на подекуди урвистих схилах яких 

відслонюються давні породи. Завдяки рельєфу в Карпатах розвиваються вело, 

мото-, авто-подорожі. 
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Можливі напрямки розвитку екстремального автотуризму туризму 

залежать від подальших кроків на його шляху. При обмеженості фінансування 

масового туризму можливе утворення замкнутого кулуарного кола аматорів 

екстриму, об'єднаних у закриті клуби, що існують на умовах самоокупності. 

Але так сутність туризму зведеться до нетривалих екстремальних заходів. 

Кількість людей, що займаються самостійним активним відпочинком, буде 

нечисленною, і це не потребуватиме офіційних інституцій з необхідними 

регулюючими нормами безпеки поїздок невисокої категорії складності. 

Інший шлях — реалізація спільних зусиль держави, ФСТУ, генеральних 

спонсорів і меценатів спортивного туризму на розвиток масового туризму 

як ефективної форми пропаганди здорового способу життя, зміцнення здоров’я 

населення України, самоствердження молодої особистості. Цей шлях найбільш 

оптимальний, задовольняє вимогам суспільства, природним прагненням молоді. 

Залучення до занять туризмом молоді різних вікових груп приведе 

до стабільності та масовості розвитку туризму. 

Складові системного підходу до розвитку автотуризму туризму: 

-безпека; 

-молодіжний туризм; 

-інформаційне поле й міжнародні зв’язки; 

-фінансове та матеріально-технічне забезпечення, спорядження; 

-методичні центри, туристські клуби; 

Одним зі шляхів розвитку екстремального автотуризму є привертання 

уваги громадськості до туризму як до важливого засобу виховання. 

Використання можливостей ЗМІ при висвітленні туристських заходів дає 

можливість популяризувати вид і викликає зацікавленість потенційних 

спонсорів. Це теж є умовою розвитку туризму. 

Турклуби як форма самоврядування Федерації, нададуть можливість мати 

організаційно-методичний центр туризму, що, безумовно, призведе 

до прискорення розвитку всіх видів туризму в Україні на необхідному рівні. 
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Також, одним з напрямків розвитку спортивного туризму є змагання 

як елемент спортивного єдиноборства, закріплення раніше отриманих навичок 

у формі спортивних звань і розрядів, безпосереднього спілкування, обмін 

досвідом, демонстрація сучасного спорядження. Розвиток напрямку пов’язаний 

з інтересом молоді до отримання престижних спортивних нагород та звань. 

Спортивні заходи вимагають збільшення їхньої чисельності за рахунок 

введення популярних у молоді видів екстриму з одночасним підвищенням рівня 

організації, фінансування, престижності й популярності. 

Для розвитку маршрутного автотуризму пропонується: 

-запровадити практику проведення складних маршрутів у визначних 

регіонах світу — Абхазія,Альпи, та інших; 

-запровадити практику обміну досвідом щодо новинок у спорядженні 

туристів-джиперів через Інтернет; 

Отже, при організації та проведенні екстрим - турів виникає значна 

потенційна небезпека для життя та здоров’я її учасників. Важливою проблемою 

розвитку екстремальних видів відпочинку є забезпечення цього виду діяльності 

висококваліфікованими спеціалістами-професіоналами з попереднім досвідом 

роботи. Доцільно було би залучати до організації цього виду бізнесу колишніх 

спортсменів і військовослужбовців для того, щоб звести ризики, які неодмінно 

виникають при будь-якому з перерахованих видів, до мінімуму.  
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Одним із перспективних напрямків в гальванотехніці є отримання 

нанодисперсних органометалевих покриттів, які мають ряд цінних 

властивостей [1, 2]. Серед яких слід виділити мідні нанодисперсні покриття з 

інтеркальованою часткою органічного компоненту [3], який за рахунок dπ-pπ-

зв’язування може утворювати стійкі комплекси з Cu
0
 та Cu

+
.  

В роботі [4], було з’ясовано, що наявність С=С-зв’язку є необхідним але 

не достатнім критерієм для ефективного dπ-pπ-зв’язування в сполуках Cu
z
—

(R1–CH=CH–R2), де z = 0, +1. Велику роль в такому випадку відіграє тип 

функціональної групи, яка знаходиться біля подвійного зв’язку, та стеричний 

фактор викликаний особливостями геометричної будови ліганду. Тому є 

необхідним з’ясувати, які саме параметри будови впливають на ефективність 

утворення π-координаційних сполук купруму. 

В даній роботі проводилось теоретичне дослідження впливу цис-транс-

ізомерії функціонально заміщених бутенів на стійкість утворення π-комплексів 

купруму в нульовому ступені окиснення. Оптимізація комплексів та лігандів 

проводилась за допомогою програми Gaussian 09 з використанням базисного 

набору Wachters+f для атомів Купруму, та базису 6-311G(d, p) для атомів 

Карбону, Оксигену, Нітрогену, Гідрогену. За допомогою програми AIM2000 

проведено топологічний аналіз функцій розподілу електронної густини ρ(r) за 

методом Бейдера [5]. Існування міжатомної взаємодії було зафіксовано за 

наявністю критичної точки типу (3, −1) між двома валентно незв’язаними 
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атомами Cu
0
 та sp

2
-гібридним атомом Карбону. Енергії знайдених 

внутрішньомолекулярних не валентних контактів розраховані за формулою 

Еспінози [6]: 

  
 

 
 ( ) 

де E – енергія міжатомної взаємодії (а.о.),  (r) – густина потенціальної 

енергії  у відповідній критичній точці. 

Були співставленні та розраховані реакції утворення (за різницею суми 

енергій ZPE учасників реакції) комплексів Cu
0
–π-Ln (рис.1) для цис- та транс-

ізомерів: 

Cu
0
–H2O + π-cys-Ln → Cu

0
–π-cys-Ln + H2O 

Cu
0
–H2O + π-trans-Ln → Cu

0
–π-trans-Ln + H2O 

Де n – номер сполуки: 1 – 2-бутен-1,4-діамін; 2 – 2-бутен-1,4-діол;  

3 – 2-бутен-1,4-діаль; 4 – 2-бутен-1,4-діамід; 5 – 2-бутендіова кислота 

(малеїнова, фумарова кислота). 

 

Рис. 1 – Енергетика реакцій комплексоутворення Cu
0
–π-cys-/trans-Ln  

З рис.1 видно, що утворення π-координаційних сполук з водного розчину 

для транс-ізомерів дещо вірогідніше ніж цис-ізомерів. Але значення різниці 

енергії утворення між вказаними ізомерами не становить суттєвого впливу на 
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протікання процесу комплексоутворення за подвійним С=С-зв’язком. Виняток 

становить сполука №4 (цис-2-бутен-1,4-діамід), оскільки в цій молекулі 

присутній внутрішньо-молекулярний водневий зв’язок, який стабілізує 

молекулу, тому цис-ізомер в даному випадку є більш енергетично вигіднім ніж 

його транс-аналог.  

Встановлено, що дисоційовані форми малеїнової кислоти (МК), на 

відміну від фумарової кислоти не утворюють π-комплексів, будь-яка спроба 

оптимізації призводить до утворення моно- (рис.2, а) та бідендантних (рис.2, б) 

σ-комплексів для ступенів дисоціації −1 та −2 відповідно.  

а 

 

Початкова модель Cu
0
–π-МК

−
 

 

Оптимізована модель  

Cu
0
–σ-МК

−
 

б 

 

Початкова модель Cu
0
–π-МК

2−
 

 

Оптимізована модель  

Cu
0
–σ-МК

2−
 

Рис. 2 – Руйнування π-зв’язку у дисоційованих формах МК в процесі 

оптимізації 
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Найбільшу енергію утворення (з рис.1) мають сполуки №3 малеїновий 

(цис-2-бутен-1,4-діаль, −51,85 кДж/моль) та фумаровий (транс-2-бутен-1,4-

діаль, −56,27 кДж/моль) альдегіди. Процеси утворення π-комплексів Cu
0
 з 2-

бутен-1,4-діаміном та 2-бутен-1,4-діолом не протікають (позитивні значення 

енергії). А з 2-бутен-1,4-діамідом протікають дуже слабо, для цис- та тран-

ізомера складають −9,96 та −1,61 кДж/моль відповідно. 

Встановлена кореляційна залежність енергії зв’язування від міжатомної 

відстані для Cu
0
 з sp

2
-гібридним атомом Карбону (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Кореляційна залежність енергії зв’язування від міжатомної 

відстані Cu
0
–C

sp2
 

Для симетричних біфункціонально заміщених 2-бутенів ця залежність 

має лінійних характер. Значення коефіцієнту кореляції складає R
2
 = 0,990. За 

рівнянням прямої Ebond(r) = 219,7r − 574,8 можна визначити енергію зв’язування 

між Cu
0
 та sp

2
-гібридним атомом Карбону будь-якої сполуки цього класу 

органічних речовин. 
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Описано геоекологічний стан річково-басейнової системи Латориці в 

межах Свалявського району. Здійснено геоекологічне районування за 

басейновим принципом. Проаналізовано шляхи оптимізації екологічного стану 

басейну верхів’я річки Латориця. 
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Вступ. Екологічний стан річкових басейнів є актуальною проблемою 

сьогодення. Екологічні вишукування варто починати з басейнів малих річок, 

оскільки останні є індикатором стану довкілля, що обумовлюється рівнем 

антропогенного навантаження, якого зазнають ландшафти, ґрунти, ліси, 

поверхневі і підземні води, рослинний і тваринний світ та атмосфера. Лише 

детально вивчивши складові басейнів малих річок та дослідивши антропогенні 

зміни і спрямування, які відбуваються в них під час інтенсивного ведення 

господарсько-промислового комплексу, можна оцінити доцільність освоєння 

земель, збільшити продуктивність угідь, покращити їх рекреаційну здатність, 

вирішити екологічні проблеми і розробити методи господарювання. 

Об’єктом досліджень обрано верхів’я басейну річки Латориця, а саме 

частину в межах Свалявського району.  

Метою досліджень є аналіз антропогенного навантаження на басейнову 

систему річки Латориця, шляхом геоекологічного районування верхньої 

частини басейну. 

Методологічною основою стали загальні теоретичні положення прикладної 

екології, геоекології та гідроекології.  

Виклад основного матеріалу. Геоекологічне районування території 

Свалявського району здійснено за басейновим принципом тому, своєрідним 

індикатором стану довкілля є басейн річки – збалансована геоекологічна 

система, яка під впливом сонячної енергії продукує сукупність природних 

ресурсів, у тому числі і водних. Своєю чергою, річкова система в 

узагальненому вигляді є відображенням сучасних процесів, які відбуваються на 

водозборі. І чим меншою є річка, тим більш вираженою буде ця залежність. 

Саме водні об’єкти найчастіше є шляхом розповсюдження забруднень та їх 

акумуляції, а по-друге, – в межах басейну замикаються колообіги речовин, 

тобто реалізується більшість балансів. Перенос продуктів техногенезу в них 

відбувається до відповідного базису денудації – від вододільних до гирлових 

областей водозборів і залежить від структурно - функціональної організації 
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останніх. Зміна екологічного стану малих річок відображається на виконанні 

ними екологічних, економічних та соціальних функцій, а також функціонуванні 

середніх і великих річок, притоками яких вони є. Досліджувана нами територія 

характеризується зростаючими темпами антропогенних навантажень на 

природне середовище та наявністю малих річок, які несуть свої води у 

Латорицю – одну із важливих водних артерій для Закарпатської області. 

Необхідність збереження та відновлення водних ресурсів в умовах загострення 

взаємовідносин природи і суспільства й зумовила актуальність дослідження 

геоекологічного стану суббасейнів Латориці в межах Свалявського району.  

В роботі оцінено геоекологічний стан Свалявського району з врахуванням 

сільськогосподарських та промислових типів використання ландшафтів. 

Сільськогосподарські угіддя зазнають забруднення промисловими та 

побутовими відходами, пестицидами та іншими хімічними речовинами. 

Порушення сівозмін, а також відсутність дієвого контролю за дотриман-

ням елементарних правил та норм використання земель призводить до змен-

шення продуктивності ріллі. Промисловість здійснює впливи на ландшафти 

переважно шляхом їх забруднення - викиди в атмосферу, скиди шкідливих 

речовин у водойми.  

Завдяки басейновому підходу [2-4] було виділено чотири геоекологічні 

райони, які відповідають основним річковим басейнам це насамперед: 

Пиньківський геоекологічний район, Латорицький, Свалявсько-Вічанський та 

Боржавсько-Дусинський (див. рис.1). 

Пиньківський геоекологічний район характеризується значною лісистістю 

території та великою кількістю природо-заповідних територій, об’єктів та 

санаторіїв, що призводить до значного забруднення річкового басейну р. Пині  

Латорицький геоекологічний район виділяється значною часткою земель 

сільськогосподарського призначення, характеризується найбільшим техноген-

ним навантаженням на навколишнє природне середовище, спостерігається 

тенденція до збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря в 

основному за рахунок пересувних джерел забруднення. 
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Свалявсько-Вічанський геоекологічний район повністю вкритий лісовим 

покривом. Для нього характерна велика кількість несприятливих фізико-

географічних процесів, що пов’язано з рельєфом території, невелика кількість 

санаторіїв та природо-заповідних територій. 

Боржавсько-Дусинський геоекологічний район є найбільшим з вище 

зазначених геоекологічних районів. Тут наявні об’єкти природо-заповідного 

фонду,а саме пам’ятки природи. Велика кількість території зайнята землями 

сільськогосподарського призначення. 

 

Рис. 1 Схема геоекологічного районування Свалявського району 

 

Враховуючи вищесказане, доцільно буде навести перелік проаналізованих 

шляхів оптимізації природокористування у межах Свалявськогорайону, серед 

яких: 
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- здійснення контролю за встановленням систем глибокої біологічної 

очистки на об’єктах, які вводяться в експлуатацію в неканалізованих населених 

пунктах (обладнання об’єктів локальними очисними спорудами); 

- реалізація заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок; 

- будівництво очисних споруд і каналізаційних мереж в селах Поляна, 

Солочин, Керецьки та інших населених пунктах району; 

- організація зон санітарної охорони джерел централізованого 

водопостачання в т.ч. родовищ мінеральних вод; 

- будівництво полігонів побутових відходів з організацією роздільного 

збирання корисних компонентів; 

- проведення рекультивації діючого міського сміттєзвалища та 

реконструкції під’їзних доріг; 

- здійснення заходів з озеленення населених пунктів. 

Висновки. Здійснено геоекологічне районування Свлявського району за 

басейновим принципом. Виділено чотири геоекологічні райони: Пиньківський, 

Латорицький, Свалявсько-Вічанський та Боржавсько-Дусинський. Найважливі-

шими геоекологічними проблемами в Свалявському районі є: скиди забрудню-

ючих речовин у поверхневі водойми комунальними підприємствами, забруд-

нення атмосферного повітря стаціонарними джерелами забруднення, вирубки 

лісів, ерозії сільськогосподарських угідь, утилізації сміття, будівництво очис-

них споруд. Актуальною є також проблема каналізування населених пунктів 

розміщених в зоні формування основного природного багатства району – міне-

ральних вод. Матеріали статті мають практичне значення для формування прог-

рам водокористування та оптимізації екологічного стану поверхневих вод річки 

Латориця. 
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СТВОРЕННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ 

СПЕКТРАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ 

РЕЧОВИН В СЕРЕДНЬОМУ ІЧ-ДІАПАЗОНІ 

 

Сидоренко М.В., Корицька Л.М.,  

Левченко О.Є., Першко Н.Ю. 

Відділення біотехнічних проблем діагностики 

Інституту проблем кріобіології та кріомедицини  

НАН України 

м. Київ, Україна 

Відомо, що онкологічні захворювання мають неухильну тенденцію до 

зростання і є світовою проблемою. Створення нових біотехнічних методів діаг-

ностики і оптимізації засобів для їх реалізації має суттєве значення для раннього 

виявлення онкологічної патології з метою забезпечення своєчасного лікування. 

Протягом минулих років у Відділенні біотехнічних проблем діагностики 

було вперше розроблено оригінальну методику вимірювання спектрів поглина-

ння тонких плівок крові та інших біологічних речовин у смузі Амід-1 (хвильові 

числа 1700 ... 1600 см
-1
, або довжина хвилі близько 6 мкм) середнього ІЧ-діапа-

зону [1]. Цю методику було запропоновано використовувати для моніторингу 

пацієнтів з метою раннього виявлення ризику виникнення онкологічних 

патологій.  

Подальші експериментальні дослідження підтвердили ефективність цєї 

методики. На жаль, її широке застосування в лікувальних закладах і діагностич-

них центрах суттєво  обмежується через необхідність застосування спектрофо-

тометра ІЧ-діапазону. Такі прилади коштують досить дорого, складні в 

експлуатації і дорогі в обслуговуванні [2-4]. Відповідно, актуальною виявилася 

задача створення спеціалізованого спектрального вимірювального приладу, 

оптимізованого саме для реалізації даної методики, і доступного для викорис-

тання персоналом середньої кваліфікації в стандартних лабораторних умовах.  

Такий спеціалізований прилад має забезпечити спектральні вимірювання 
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спектрів поглинання тонких плівок біологічних речовин в діапазоні хвильових 

чисел близько 1700 ... 1600 см
-1 
з роздільною

 
здатністю не гірше 2 см

-1
. 

Протягом останніх років у Відділенні,  спільно з фахівцями Інституту 

фізики НАН України, було створено макетний зразок вимірювального модуля 

для реалізації викладеної вище методики. Метою подальшої роботи було 

поставлено створення на основі цього модуля апаратно-програмного 

комплексу, який поєднав би в собі процес вимірювання та подальшої 

математичної обробки даних для отримання можливості реалізації зазначеної 

методики безпосередньо в діагностичних та лікувальних закладах [1]. 

Вимірювальний модуль апаратно-програмного комплексу побудовано за 

принципом Фур’є-спектрометра на основі інтерферометру Майкельсона з 

рухомим і нерухомим відбивачами [4]. Спектр на ньому отримується у 2 етапи. 

Спочатку записується інтерферограма, отримана при зміні  різниці ходу пучків 

в інтерферометрі. Ця інтерферограма містить у собі інформацію про спектр у 

закодованому вигляді. Другий етап полягає в розшифровуванні інтерферон-

грами: шляхом математичної обробки  результатів запису (перетворення Фур'є) 

визначають спектральний склад досліджуваного випромінювання. 

Важливою особливістю реалізації апаратно-програмного комплексу є по-

вна інтеграція вимірювального модуля з комп'ютером. Це означає, що всі апа-

ратні засоби, необхідні для керування процесом вимірювання, збирання та об-

робки інформації, разом із відповідним програмним забезпеченням, є невід’єм-

ною частиною вимірювального модуля і розташовуються всередині його корпу-

су. При цьому весь обмін інформацією з клієнтськими пристроями здійснюєть-

ся по локальній обчислювальній мережі (ЛОМ) через стандартний веб-браузер 

за допомогою веб-інтерфейсу. Таке рішення дозволяє уникнути необхідності у 

встановленні на клієнтському пристрої будь-якого спеціалізмваного програмно-

го забезпечення, а також дозволяє в разі потреби легко, швидко і безпечно орга-

нізувати доступ до приладу з будь-якого робочого місця, а також використову-

вати в якості клієнтських пристроїв не лише стаціонарні комп’ютери чи ноутбу-

ки, але й мобільні ґаджети (планшети, смартфони тощо).  диною необхідною 
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для роботи в складі комплексу програмою на клієнтському пристрої має бути 

будь-який стандартний веб-браузер. 

Як кінцевий результат, отримано діючий макетний зразок апаратно-

програмного комплексу, який після проведення необхідних випробувань і 

відповідного доопрацювання може бути рекомендований до впровадження у 

клінічній практиці. 
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ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ У ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН 

 

Суходольська І.Л.,  

доцент кафедри екології, географії та туризму  

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

Портухай О.І., 

доцент кафедри екології, географії та туризму 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

Вміст і співвідношення фотосинтетичних пігментів є одними із основних 

показників фізіологічного стану, продукційного процесу й формування присто-
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сувань рослин до зміни екологічних факторів. Відомо, що вміст пігментів у 

рослин зменшується у міру зростання антропогенного навантаження, що 

зумовлено здатністю окремих екотоксикантів акумулюватися у хлоропластах, 

інтенсифікувати процеси вільнорадикального окиснення ліпідів їх мембран та 

інгібувати синтез фотосинтетичних ферментів [1; 2]. Деструкція хлорофілів є 

невід’ємною ланкою реакцій рослин на несприятливі умови середовища, яка 

слугує своєрідним стресовим маркером [3]. Тому, використання таких 

показників, як ступінь зниження вмісту хлорофілу а та b, різниця у змінах його 

форм, дає можливість здійснювати не лише діагностику стану рослин, окремих 

фітоценозів, а також усієї гідроекосистеми.  

Мета дослідження – вивчення вмісту фотосинтетичних пігментів у 

біомасі вищих водних рослин. 

Матеріали і методи досліджень. Вищі водні рослини відбирали у 

нативному стані з річки Устя у м. Рівне і відмивали від осаджень та перифітон-

них організмів [4]. Вміст хлорофілів а та b визначали спектрофотометрично за 

довжин хвиль, що відповідають максимумам поглинання після їх екстракції 

90% розчином ацетону [5]. Визначення феопігментів здійснювали вимірюван-

ням різниці оптичних щільностей екстракту пігментів за 665 нм до підкислення 

проби 0,1 N хлоридною кислотою і 5 хв після цього [4]. 

Результати дослідження. Зниження інтенсивності фотосинтезу є 

першими невидимими пошкодженнями, які з’являються у рослин, пов’язані із 

руйнуванням пігментних комплексів [6]. Вміст фотосинтетичних пігментів у 

біомасі вищих водних рослин наведено на рис. 1. 

Вміст хлорофілу а у біомасі вищих водних рослин у червні становив 

26,73 мкг/мг сухої маси (Ceratophyllum demersum L.), 14,45 мкг/мг сухої маси 

(Sagittaria saggitifolia L.) та 10,41 мкг/мг сухої маси (Tуpha angustifolia L.), що у 

1,3–2,4 раза більше ніж у вересні. Низький вміст хлорофілу b спостерігали у 

Tуpha angustifolia L. у червні (1,80 мкг/мг сухої маси), який збільшився у 

вересні до 2,61 мкг/мг сухої маси. Вміст хлорофілу b протягом червня складав 

10,57 мкг/мг сухої маси у Ceratophyllum demersum L., 4,87 мкг/мг сухої маси у 
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Sagittaria saggitifolia L., який зменшився у вересні і становив 9,85 та 3,57 мкг/мг 

сухої маси. Вміст феопігментів у Sagittaria saggitifolia L., Ceratophyllum 

demersum L. та Tуpha angustifolia L. збільшився відносно червня у вересні в 1,9–

2,2 раза. Сума хлорофілів (a+b) у вищих водних рослин відібраних з річки Устя 

змінювалася від 12,21 до 37,30 мкг/мг сухої маси у червні та від 8,63 до 32,80 

мкг/мг сухої маси у вересні. 

 

Рис. 1. Вміст хлорофілу а, b та феопігментів у біомасі вищих водних 

рослин річки Устя (М±m; n=3) 

За результатами аналізу якісного складу пігментів зареєстровано, що хлорофіл 

а домінує і більш стійкий до стресових умов існування порівняно з хлорофілом b. За 

вмістом хлорофілу а та b рослини розподілили так: занурені (Ceratophyllum 

demersum L.) > повітряно-водні (Sagittaria saggitifolia L.) > повітряно-водні 

(Tуpha angustifolia L.). Отже, найбільші значення вмісту хлорофілу виявлено у 

занурених рослин, а найменші у повітряно-водних рослин. Структура пігмент-

ного комплексу занурених рослин спрямована на посилення світлозбиральної 

функції в умовах послаблення та зміни спектру світла, що проникає у товщу 

води. У занурених рослин більший вміст хлорофілу b забезпечує ефективне 

світлозбирання в умовах низької освітленості у товщі води [2]. 

Зменшення кількості хлорофілу свідчить про порушення метаболічних 

процесів у рослинному організмі [1, с.17]. За дії біотичних та абіотичних 



76 
 

чинників одні дослідники відмічають зниження вмісту хлорофілу а [3], інші – 

хлорофілу b [1, с.24]. Це пояснюється тим, що зниження тієї чи іншої форми 

хлорофілу  залежить як від біохімічних особливостей самої рослини, так і від 

хімічної природи та концентрації токсиканта. Більша стабільність хлорофілу а 

може бути пов’язана з міцнішим зв’язком цього пігменту зі стромою 

хлоропласта [2]. 

Відношення хлорофілів а/b розглядається як одна з ознак фотосинтетич-

ної активності, а за стресових умов використовується як маркер стійкості [1, 

с.24]. За літературними даними, відношення a/b у нормально розвинених 

рослин становить 2,5–3 [3]. Оптимальне відношення хлорофілів а/b у темнових 

рослин складає 2,5–2,9, а у світлових – 3,2–4,0 [1; 3].  

Відношення хлорофілів a/b змінювалося з червня до вересня у Sagittaria 

saggitifolia L. від 2,97 до 2,68, у Ceratophyllum demersum L. від 2,53 до 2,33, а у 

Tуpha angustifolia L. від 5,78 до 2,31. 

Висновки. Вміст хлорофілу а у біомасі досліджених вищих водних 

рослин змінювався від 6,02 до 26,73 мкг/мг сухої маси, а хлорофілу b від 1,80 

до 10,57 мкг/мг сухої маси. Найбільший вміст хлорофілу а та b виявлено у 

Ceratophyllum demersum L., найменший у Tуpha angustifolia L. Варіабельність 

вмісту пігментів у біомасі вищих водних рослин зумовлена видовими 

особливостями, умовами зростання та спільною дією як природних, так і 

антропогенних чинників. Кількісний складу пігментів вищих водних рослин 

свідчать про значну пластичність і пристосованість фотосинтетичного апарату 

до зміни умов середовища. 
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біохім. журн. – 2000. – Т.72, №1. – С. 17–27. 

2. Бессонова В. П. Влияние тяжелых металлов на фотосинтез растений: 

Монография. / В. П. Бессонова. – Днепропетровск: Днепропетровский государ-

ственный аграрный университет, 2006. – 208 с. 
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3. Шадчина Т. М. Регуляція фотосинтезу і продуктивність рослин: фізіо-

логічні та екологічні аспекти. / Т. М. Шадчина, Б. І. Гуляєв, Д. А. Кірізій та ін. – 

К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 384 с. 

4. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / За ред. В. Д. 

Романенка. – Київ : ЛОГОС, 2006. – 408. 

5. Определение содержания хлорофилла в планктоне пресных водоемов 

(Методические рекомендации) / [сост. Л. А. Сиренко, А. В. Курейшевич]. – 

Київ: Наукова думка, 1982. – 52 с. 

6. Андрианова Ю. Е. Хлорофилл и продуктивность растений / Ю. Е. 

Андрианова, И. А. Тарчевский. – М.: Наука, 2000. – 135 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 327: ( 477: 44): [663.2:338.48]  Природничі науки 

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ФАНЦУЗЬКИХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЧЕРЕЗ ВИННИЙ ТУРИЗМ 

 

Терещенко О.О 

                                          Факультет Технології вина та туристичного бізнесу 

                                       Одеська Національна Академія Харчових Технологій 

                                                                                                  М. Одесса, Україна   

Керівник: к.т.н., доц. Саркісян Г.О. 

Сучасні українсько-французькі відносини – це рeзультат багатовiкової 

iсторії їхнього рoзвиткy.  

Українськo-французькі віднoсини з мoменту прoголошення незалежнoсті 

дeржави 24 серпня 1991 рoку стали одним із пріoритeтних напрямів її 

зовнішньої політики. Однaк, як чинний суб’єкт міжнaродного прaва, як 

гeополітичну реaльність, як суверенну й незалежну держaву, Укрaїну почала 

сприймaти лишe після рaтифікації Угоди Білорусії, Росії та Укрaїни про 

Співдружність Незaлежних Держав тa з розпадом СРСР. Тaким чином, Фрaнція 

частково визнала Укрaїну незалежною 21 грудня 1991 року, а 24 січня 1992-го 

між державами було встановлено дипломатичні відносини в повному обсязі. 



78 
 

Декларація Франції від 5 грудня 1994 р. про гарантії безпеки України 

відіграли велику роль у розвитку сучасних українсько-французьких відносин, у 

посиленні міжнaродних позицій і aвторитету України [1] 

Співробітництво між Україною і Францією матиме, зокрема, на меті 

підтримку Францією реформ в Україні, спрямованих на засвоєння 

європейських стандартів y рамках виконання Плану дій Україна –  С, який 

підписаний в 2005 р. з метою наближення реформаційних процесів в Україні до 

євростандартів [2]. 

Французькі прагматичні політики останнім часом все більше розуміють, 

що Україна стає невід’ємним партнером у розвитку надійної системи 

колективної безпеки в  вропі. І це стає вагомим чинником євроінтеграційних 

прагнень України [3]. Франція є важливим економічним партнером України. За 

підсумками 2017 р. країна посідає 12-те місце серед найбільших торгівельних 

партнерів України, а загальні обсяги торгівлі становили близько 1,8 млрд дол. 

Докризова динаміка торгівлі засвідчує стабільне щорічне зростання. 

Французько-українські відносини відзначаються  значною співпрацею у 

різноманітних галузях. Франція надає підтримку Україні у послідовному 

впровадженні інституційних реформ. Французькі підприємства відіграють 

ключову роль на українській економічній сцені, де вони є найбільшим 

іноземним роботодавцем. Французькі та українські університети щороку 

здійснюють студентські обміни, а науковці двох країн реалізують спільні 

дослідницькі проекти. Більше 200 000 українців вивчають французьку мову в 

школах та університетах, а також в закладах мережі «Альянс Франсез» та 

Французького інституту в Україні. Ці заклади, крім того, займаються 

популяризацією французької культури, одним із свідчень чого є успіх 

фестивалю «Французька весна в Україні», який щороку проходить у Києві та по 

всій Україні.  
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ОНАХТ також бере участь в зміцненні відносин між Україною та 

Францією завдяки створеному міжнародному центру. На базі центру 

розробляються програми для французьких студентів. Для зміцнення відносин 

через винний туризм було розроблено програму-навчальний модуль для 

французьких студентів. 

Таблиця 1 Программа візиту – винний тур 

20.03.19 16: 00 Зустріч студентів в 

аеропорту; 

17: 00 Розміщення в готелі; 

18:00 Вечеря 

 

21.03.19 

 

9: 00 Сніданок 

10:00 Зустріч в ОНАХТ, екскурсія 

11:00 Лекція від професора 

академіі «Український терруар, 

перспективи» 

12:30  Майстер-клас 

«Приготування страв української 

кухні» 

14: 00 обід 

15:00 Презентація лабораторії 

сенсорного аналізу, дегустація 

українських вин 

16: 00 Екскурсія містом 

 18:00 Вечеря 

Під час ексукрсіі по місту будуть 

відвідані такі пам'ятки Одеси, як 

Потьомкінські сходи, вулиця Дерибасівська, 

Воронцовський палац, Пам'ятник Дюку де 

Рішельє, Оперний театр і тд 

22.03.19 

 

10:00 Сніданок 

11:00        Екскурсія на Одеський 

завод шампанських вин з 

дегустацією 

13: 00 Обід 

14:00 Вільний час, прогулянка до 

моря 

Завод був заснований 3 травня 1898 

року за ініціативою французького 

громадянина Людвіга-Едуарда-Генріха 

Редерера. Будували підприємство довгих 

півтора року. 

 

Спочатку тут працювали в основному 

французи, використовувалося французьке 

обладнання та французькі ж виноматеріали. 

У 1918 році завод націоналізували, а 

згодом закрили. У його приміщеннях 

спочатку розмістили птахофабрику, потім їх 

зайняли військові. Після війни будівлю 

заводоуправління навіть послужило в якості 

літньої резиденції маршала Радянського 

Союзу Георгія Жукова. 

Відродження підприємства для 

виробництва шампанського та ігристих вин 

почалося в 1948 році. 

1 квітня 1950 року завод нарешті 

запустили, а 8 березня 1952 року з моменту 

конвеєра зійшли перші пляшки «Советского 

шампанского». 

Студентам продемонструють весь 

цикл виробництва одеського шампанського. 



80 
 

Всі процеси на підприємстві 

автоматизовані, а персоналу з обов'язків 

залишається лише візуальний контроль. 

До роботи на заводі залучають і 

студентів Одеської академії харчових 

технологій. 

23.03.19 

 

10:00 Сніданок 

11:00 Екскурсія в науково-

дослідний інститут ім.Таїрова 

13: 00 Обід 

15:00 Відвідування сімейного 

господарства в Одеській області, в 

селищі Великодолинське, яке 

виробляє вино ТМ «Вина 

Гулієвих». 

18: 00 Приїзд, вільний час 

Історія династії почалася сто років 

тому, з того самого дня, коли Вартан 

Гуліашвілі закінчив посадку свого 

виноградника в околицях Телаві - 

стародавнього міста грузинських виноробів. 

Рубен Вартанович Гулієв став 

першим з династії, хто посадив виноград за 

межами Грузіі.Получів два ордена Трудового 

Червоного Прапора, найпрестижнішу тоді 

державну нагороду, Рубен Гулієв назавжди 

вписав своє ім'я в історію виноробства 

України. 

Ідея створення «Вин Гулієвих» 

належить Роберту Гулієва. До 2005 року у 

Роберта Гулієва вже був великий 

виноробний досвід роботи в інституті 

виноградарства і виноробства ім. В.Таірова, а 

головне, підсумки багаторічної роботи з 

виведення на ринок країни коньячного 

бренду «Шустов». 

Сорти винограду використовуються у 

виробництві: 

Каберне-Совіньйон, Мерло, 

Шардоне, Рислінг, Трамінер, Сапераві. 

24.03.18 

 

09:00 Сніданок 

10:00 Відвідування французької 

школи 

12:00 Зустріч з ректором 

13:00 Дискусійна панель 

14:  00 Обід 

15:00 Екскурсія на завод Шустов 

16:00 Вільний час 

17:00 Вечеря 

Одеса однією з перших в Російській 

імперії отримує доступ до такої благородної 

напою як коньяк. З 1803-го через порт міста 

починаються поставки кращих коньяків 

виробництва іменитих будинків Франції. 

У 1863 году Ніколай Леонтійович 

Шустов засновує власну винокурне 

підприємство і торгову марку «Шустов». Під 

брендом випускаються вина, наливки, 

настоянки і Спотикач. Підкорювати ринок 

доводиться в умовах жорсткої конкуренції, 

роблячи ставку не на кількість, а на якість 

продукції. 

З вступом в успішну справу трьох 

синів Шустова фірма перетворюється в 

«Товариство коньячного і горілчаного 

заводів, складів російських виноградних вин 

Миколи Леонтійовича Шустова з Синами». 

Свою діяльність Товариство веде по всій 

імперії. Під особливо пильним прицілом 

Шустових знаходяться Бессарабія і Одеса - 

як вдале місце для розвитку власного 

коньячного виробництва та імпорту 

продукції через Одеський порт. 

У 1899 році в Одесі створено 

Акціонерне товариство Чорноморського 
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виноробства, лікерного і коньячного 

виробництва. Його засновники збираються 

«влаштувати і експлуатувати в місті Одесі 

заводи для вироблення коньяку з 

виноградних вин». Для цих цілей товариство 

придбало ділянку за адресою Млинівська, 23 

- там, де пізніше з'явиться Одеський 

коньячний завод. 

Найбільшою перемогою Шустових 

стало присудження їх продукції в 1900 році 

Гран-прі на Всесвітній виставці в Парижі. 

Саме тоді Шустови були удостоєні честі 

писати на своїй продукції слово cognac, а не 

бренді, як це було прінято.Для розширення 

своєї діяльності Товариство Шустова з 

синами набуває ділянку за адресою 

Млинівська, 23, який раніше належав 

товариству Чорноморського виноробства. 

З приходом радянської влади 

підприємство Шустових в Одесі підвищило 

свій статус. Центральний склад товариства 

почав іменуватися «заводом колишнім 

Шустова», а згодом - Одеським коньячним 

заводом. 

Вже в 1999 році обсяг виробництва 

продукції на Одеському коньячному заводі 

склав 615 тис. Декалітрів або 57,5% від 

загального випуску коньяків в Україні. 

Сьогодні цех спиртокуріння 

Одеського коньячного заводу - 

наймасштабніший в  вропі. За сезон 

спиртокуріння (близько 6 міс.) Тут можна 

перекурити до 3 млн декалітрів коньячних 

виноматеріалів і отримати до 2 тисяч 

декалітрів абсолютного алкоголю на добу. У 

цехах витримки ОКЗ зберігається понад 15 

тисяч бочок коньячних спиртів. Це 

справжній золотий запас коньячної галузі - 

найбільший в країні. 

У 2013 році Одеський коньячний 

завод почав експортні поставки коньячних 

спиртів власного викурювання до Франції. 

25.03.19 

 

10:00 Сніданок 

11:00 Відправлення на 

виноробне підприємство Колоніст, 

Одеська область, село Криничне 

18: 00 Вечеря 

 19:00 Вільний час 

«Колоніст» представляє гордість 

родини Плачкових – результат відданості та 

вираження любові й пристрасті до рідної 

землі та її щедрості. Родина Плачкових 

заснувала сімейну виноробню у 2005 році з 

метою виготовлення місцевих вин преміум 

класу.  

Виноробня «Колоніст» розташована в 

одному з найкращих українських 

виноробних регіонів – Придунайській 

Бессарабії (південь Одеської області), де 

виноградарство є давньою традицією ще з 

часів, коли греки та фракійці вперше 

відкрили для себе ці родючі землі.  

«Колоніст» отримав свою назву від 
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болгарських колоністів, які заселили цю 

територію на початку XIX сторіччя. 

Засновник та власник виноробні - Іван 

Плачков - є нащадком цього народу, який 

перетворив випалений степ на квітучий та 

родючий край.  

Вина «Колоніст» вироблені з 

винограду, вирощеного на південно-західних 

схилах найбільшого прісноводного озера в 

Україні – Ялпуг. 

Поєднання унікального терруару та 

новітнього обладнання з Франції, Німеччини 

та Італії разом з традиційними барріками зі 

100-річного французького дуба дають 

«Колоністу» повне право пишатися високою 

якістю своїх вин.  

 «Колоніст» створює бренд 

українського вина, виготовляючи два вина із 

винограду українських сортів: 

Сухолиманський білий та Одеський чорний. 

Виноробня зосереджує свою увагу на 

високоякісних сухих винах, також виробляє 

ігристі, напівсухі та солодкі вина. «Колоніст» 

виробляє близько 200 000 пляшок на рік, що 

дозволяє приділяти більше уваги якості вина 

та впроваджувати новітні технології та 

інновації. 

26.03.19  10:00 Сніданок 

11: 30 Від'їзд в аеропорт 
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____________________________________________________________________ 

УДК 338.48-52:797.11(477) Природничі науки  

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОРСЬКИХ ПРОГУЛЯНОК У ВІТЧІЗНЯНІЙ 

ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 

Тищенко А.Г. 

Факультет Технології вина та туристичного бізнесу 

Одеська Національна Академія Харчових Технологій 

м. Одесса, Україна  

Науковий керівник: к.т.н, доц. Саркісян Г.О.  

Водний туризм - один з видів активного туризму. Перевезення людей 

водним транспортом відомі з глибокої давнини. Найбільшого розквіту морські 

та річкові подорожі досягли в Середні століття. Морські і річкові круїзи – це 

елітний вид відпочинку на морі, що поєднує екзотичні подорожі з 

максимальним комфортом. Найвищий рівень сервісу, дух пригод – відмітні 

особливості кожного морського і річкового круїзу. 

    Головна перевага морських круїзів – це можливість побачити впродовж 

однієї поїздки відразу декілька країн без таких формальностей, як стомливе за-

селення і виселення з готелів, митного контролю, трансферу та інших незруч-

ностей. Стандартний час перебування в одному місті під час круїзного відпочи-

нку на морі – один день, якого цілком достатньо для огляду основних пам’яток. 

У поняття круїзу входить організація морських і річкових подорожей з відвіда-

нням портових міст декількох країн. Круїзний туризм отримав найбільш бурх-

ливий розвиток з кінця 50-х п. XX ст. Це було обумовлено переважним розвит-

ком повітряного транспорту, який витіснив суду, особливо на лінійних переве-

зеннях. Круїз - інтенсивно розвинутий  останнім часом вид туризму. Кількість 

пасажирів, що подорожують на круїзних судах, щорічно збільшується, відпові-

дно зростають і доходи від цього виду бізнесу. Тому очевидно, що організація 

круїзного виду відпочинку - перспективне і прибуткова справа і знання його 

основ ніколи не буде зайвим. 

В наш час туристичні подорожі водним транспортом здійснюються як по 

регулярним пасажирським і паромним лініям, так і по окремим маршрутам на 
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спеціально найнятих круїзних суднах. Регулярні пасажирські лінії (морські і 

річкові) використовуються туристами головним чином тоді, коли вони пов’язу-

ють порти крупних міст з туристичними дистанціями або окремі курорти між 

собою. Кількість туристів  на цих лініях характеризується суттєвими коливан-

нями в рамках року, тижня і доби і в цілому сильно залежить від туристичної 

сезонності.Регулярні паромні лінії у переважній своїй частині призначені для 

перевезень автомобільних туристів. У світовому і європейському масштабах 

нараховується декілька сотень таких ліній. Пороми — це спеціальні плавзасоби 

і судна для постійного перевезення транспортних засобів і великих потоків па-

сажирів між материком і островами, між двома точками материка, що розділені 

протокою або між окремими островами. 

 Круїз можна визначити як організовану морську або річкову подорож, де 

безпосередньо на водному транспортному засобі забезпечується перевезення, 

ночівля, харчування, розваги пасажирів, а також програма обслуговування 

подорожуючих поза транспортного засобу під час тривалих зупинок .Круїзи 

являють собою ту єдину форму, що поєднує в собі два основних елементи 

туризму — подорож і перебування у місці туристичного інтересу 

  Один із найпоширеніших стереотипів – яхтинг – це дорого. Насправді 

така подорож за вартістю не вища за стандартний готельний відпочинок, а 

часто ціна круїзу на яхті буде навіть нижчою. На даний час вітрильна яхта є 

найбезпечнішим та найстійкішим судном зі всіх, що придумало людство. 

Надійність яхт засвідчується подорожами навколо світу та океанськими 

переходами. Як і в будь-якому активному виді відпочинку є певні правила 

безпеки, яких варто дотримуватись. Тому перед початком подорожі капітан 

проводить інструктаж по техніці безпеки перебування на яхті. Якщо на яхті 

перебувають діти, додатково проводиться інструктаж для дітей та дорослих, під 

наглядом яких діти будуть перебувати під час подорожі. 

Література: 

1.Александрова А. Ю. Економіка і територіальна організація між народ-
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та інформаційної діяльності Національний університет  
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та інформаційної діяльності  

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

У нетрадиційній енергетиці особливе місце посідає переробка біомаси 

метановим шумуванням з одержанням біогазу, який переважно використовуєть-

ся як високоякісне  добриво. Оскільки шуканий продукт - це газ, збір його не 

становить труднощів: він просто виділяється. Іноді при більш складних 

способах його використання або розподілу по трубах виникає необхідність у 

його очищенні від домішок або компресії.  

Переробка сировини в метан відбувається в ході складних взаємодій у 

змішаних популяціях мікроорганізмів. По особливостях обміну речовин їх 

можна підрозділити на три основні групи: перша здійснює первинний розпад 

полімерних речовин, друга утворить летучі жирні кислоти, а третя – метан. 

Свіжий гній тваринницьких ферм і рідкі складові гною разом із стічними 

водами є забруднювачами навколишнього середовища. Підвищена сприйнят-
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ливість сільськогосподарських культур до свіжого гною приводить до 

забруднення ґрунтових вод і повітряного басейну, створює сприятливе 

середовище для зараженості ґрунту шкідливими мікроорганізмами. У гної 

тварин життєдіяльність хвороботворних бактерій і яєць гельмінтів не 

припиняється, насіння смітних трав, що міститься в ньому, зберігає свої 

властивості. Для усунення цих негативних явищ необхідна спеціальна 

технологія обробки гною, що дозволяє підвищити концентрацію живильних 

речовин і одночасно усунути неприємні запахи, подавити патогенні мікро-

організми, понизити вміст канцерогенних речовин. Перспективним, екологічно 

безпечним і економічно вигідним напрямом рішення цієї проблеми є анаеробна 

переробка гною і відходів в біогазових установках з отриманням біогазу.  

Органічна маса, що залишилася після такої природної переробки, є 

якісним знезараженим добривом. Для переробки використовуються дешеві 

відходи сільського господарства: гній великої рогатої худоби, свиней, кіз, 

овець, послід птахів, солома, стружка, тирса, смітна рослинність, побутові 

відходи, відходи життєдіяльності людини, побутове органічне сміття. Після 

утилізації вміст живильних речовин в одержаному добриві збільшується на 15% 

в порівнянні із звичним гноєм. При цьому в новому добриві знищені гельмінти 

і хвороботворні бактерії, насіння бур’янів. Такий гній застосовується без 

традиційних витримок і зберігання.  При утилізації виходить також рідкий 

екстракт, який призначається для поливу кормових трав, овочів. 

Біогаз, одержаний з біомаси з великим вмістом клітковини, містить 

майже однакову кількість метану і діоксиду вуглецю, а при утилізації біомаси, 

яка містить азотовмісні сполуки і жири, в біогазі більше метану і менше СО2. 

Він має більшу теплотворну здатність. Високоенергетичний біогаз містить 

близько 75 % метану. Біометаногенез відбувається в три етапи: етап гідролізу, 

ацидогенезу та, власне, метаногенез. 

Виробництво біогазу передбачає вирішення таких завдань: нагромад-

ження і підготовка біомаси, перетворення її в біогаз за рахунок метанового 

бродіння, раціональне використання продукції метанового бродіння — біогазу 
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й органо-мінерального добрива. 

Можна визначити такі напрями використання біогазу: 

– спалювання в котельних агрегатах для нагрівання води та використання 

її у технологічному процесі або іншими споживачами; 

– підготовка біогазу та подавання його в газорозподільні мережі місцевих 

споживачів природного газу; 

– підготовка і заправка біогазом газобалонних автомобілів, тракторів; 

– вироблення електроенергії. 

Біогаз має усі переваги, що властиві природному газу. Він легко 

транспортується газопроводами, згоряє без диму, кіптяви й залишку. Ще 

однією перевагою є те, що біопаливо утворюється екологічно-чистим шляхом, 

не забруднюючи навколишнє середовище, а навіть навпаки, очищаючи його. 
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м. Тернопіль, Україна 

Oцінка екологічної значимості гідроелектростанцій (ГЕС) є предметом 

дискусій, тому для об’єктивного уявлення про особливості цього впливу слід 

використовувати методи біоіндикації, зокрема визначення показників життєво-

го статусу донних безхребетних тварин, а також біохімічних реакцій цих без-

хребетних, у першу чергу, таких визнаних біоіндикаторних організмів як дво-

стулкові молюски. Метою даної роботи стало оцінити стан системи антиокси-

дантного захисту двостулкового молюска Unio tumidus (Philipsson, 1788) за 

впливу на організм умов існування у техногенних водоймах ГЕС різної потуж-

ності. Молюсків відбирали із зарегульованих ділянок двох гідроелектростанцій, 

розташованих на притоках р. Дністер у середній ділянці  – міні-ГЕС Касперів-

ської на р. Серет (К) та мікро-ГЕС Іваничівської на р. Жбанчик (І) до і після 

дамби (Кв та Кн, Ів та Ін відповідно). Відбір зразків проводили у літній період 

(початок липня) та, на Касперівському водосховищі, у осінній період (жовтень).  

Стан антиоксидантно-прооксидантної системи характеризували за 

активністю двох форм супероксиддисмутази (Сu, Zn- та Mn-СОД) [КФ 

1.15.1.1], каталази [КФ 1.11.1.6] та глутатіон S-трансферази (ГSТ) [КФ 2.5.1.18], 

а також за утворенням продуктів окисної деструкції біологічних структур 

ліпідів (ТБК-АП) та протеїнів (КПП) у травній залозі молюска, як детально 

описано у [1, с. 1342; 2, с. 1127]. 

Порівняння показників антиоксидантного захисту молюсків свідчить про 

наявність відмінностей між екземплярами з К- та І-місцевостей за низкою ознак 



89 
 

(Табл). Зокрема, у молюсків з Касперівців у літній період загальна активність 

СОД значно вища, ніж у екземплярів з Іваничева. Для СОД встановлено також 

сезонну відмінність: восени вона близько удвічі менша, ніж влітку (у 1,8 – 2,5 

разів).  

Таблиця. Активність ензимів антиоксидантного захисту та утворення 

продуктів окисної деструкції біополімерів у травній залозі двостулок із 

зарегульованих водойм міні- та мікро-ГЕС (Касперівської (К) та 

Іваничевської (І) у липні та жовтні, M±σ, n=6 

Параметри Місяць Кв Кн Ів Ін 

Загальна СОД, 

у.о.·мг
-1

 

протеїну 

07 6,70±3,21 8,91±3,70 4,52±0,61
а 
4,90±1,60

а 

10 3,74±1,11 3,63±1,15 Х Х 

Cu,Zn-СOД, 

у.о.·мг
-1

 

протеїну 

07 2,00±0,80 1,00±0,50* 0,50±0,20
a 
1,70±0,60* 

10 0,02±0,02 1,18±0,78 Х Х 

Mn-СOД, 

у.о.·мг
-1

 

протеїну 

07 4,80±2,20 7,90±3,40 4,00±0,60 3,20±1,10
a 

10 3,72±1,55 2,45±1,35 Х Х 

ГST, 

 нмоль· 

хв
–1
·мг

-1 

·протеїну 

07 267,6±88,0 142,7±62,8* 192,0±44,6
a 

203,0±95,1 

10 29,9±3,2 28,8±4,5 Х Х 

Каталаза,  

мкмоль хв
–1
· 

мг
-1 
·протеїну 

10 153,9±19,5 188,6±45,7 Х Х 

ТБК-АП, 

нмоль·г
-1

 

тканини  

07 17,5±2,0 17,7±1,2 25,7±1,9
a 

20,2±2,2*
a 

10 35,9± 7,8 36,8±6,7 Х Х 

КПП, 

мкмоль∙г
-1

 

тканини 

10 2,48±0,07 2,23±0,07 Х Х 

Примітка. Х – не визначалась, * - відмінність від значень ділянки вище 

дамби вірогідна, a – відмінність від значень відповідної ділянки щодо іншої 

ГЕС вірогідна, P<0,05. 

Активність Cu,Zn-СОД у молюсків з ділянки Кв у осінній період 

мінімальна (на межі детекції). В межах однієї ГЕС не виявлено відмінностей 
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між рівнем загальної активності СОД. У нашому дослідженні з двох форм СОД 

домінуючою у всіх випадках є її мітохондріальна форма Mn-СOД, що, у свою 

чергу, повинно забезпечувати ефективну детоксикацію активних форм кисню у 

мітохондріях [3, с 149]. Проте вірогідних відмінностей між активностями 

загальної СОД та Mn-СOД для кожного сайту не встановлено. Разом з тим, 

влітку у молюсків з обох водойм існує помітна відмінність між активністю 

Cu,Zn-СОД у екземплярів до і після дамби, проте вона протилежна: у молюсків 

з ділянки Кв вона удвічі вища за таку у молюсків з нижньої ділянки, а у 

Іваничеві ця активність у молюсків з нижньої ділянки більше як утричі вища за 

активність у верхній ділянці. Великий діапазон варіабельності активності СОД 

може свідчити про пластичність пристосувань активності цього ензиму до умов 

існування та відсутність значного тиску на цей ензим з боку несприятливих 

чинників довкілля.  

Для активності каталази не було виявлено відмінностей між молюсками з 

двох ділянок. ГSТ активність демонструвала відмінності між екземплярами 

вище і нижче дамби у Касперівцях та тільки у літній період (у 1,9 разів). 

Встановлено закономірність сезонних змін ГSТ активності (зменшення у 8,9 – 

4,9 разів у осінній період у Кв та Кн ділянках відповідно). Відтак, активність 

цього антиоксидантного та трансформуючого ензиму була найвищою у травній 

залозі молюсків з Касперівського водосховища та у літній час, що свідчить про 

активний метаболізм ксенобіотиків у цій групі та із сезонною закономірністю.  

Визначення концентрації продуктів окисного ураження ліпідів та 

протеїнів виявило, що між молюсками з двох ГЕС існують відмінності у рівні 

ТБК-активних продуктів перекисного окиснення ліпідів з вищим рівнем 

показника у молюсків з І-місцевості. Більше того, лише у молюсків з 

Іваничевської ГЕС вміст ТБК-АП був відмінним між двома групами, а саме: 

вищим у молюсків з верхньої ділянки річки на 21,4 % порівняно з особинами з 

нижньої ділянки. Було відзначено сезонні відмінності для ТБК-АП (вищий 

удвічі вміст у осінній час порівняно з літнім), що узгоджується з даними про 

сезонну динаміку цього показника у молюсків з референтної та аграрної 
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ділянок у тій же місцевості та протирічить даним про цю динаміку у молюсків з 

теплової водойми Хмельницької АЕС [1, с. 1342; 3, с. 149]. Рівень утворення 

КПП був подібним у молюсків з двох ділянок визначення. 

Загалом, в умовах трансформованих водойм, пов’язаних з міні- та мікро-

ГЕС, нами не було відзначено суттєвих ознак окисного стресу у молюсків на 

відміну від того, що спостерігалось у молюсків з водойм атомної та теплових 

електростанцій [1, с. 1342; 2, с. 1127], що свідчать про умовно безпечний рівень 

водного оточення у цих ділянках.  диним з досліджуваних показників, який 

чітко указував на відмінності у якості водного середовища, був показник 

глутатіон S-трансферазної активності. Згідно його характеристики, у водоймі 

Касперівців у молюсків активувалась діяльність ензиму трансформації 

ксенобіотиків, що свідчить про забруднення цієї водойми. 

Робота виконувалась у межах науково-дослідних тем № 132Б, №М/35-

2018, фінансованих МОН України. 
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