
А Н О Т А Ц І Я  

наукової роботи під шифром “ЧИСТА ВОДА” 

Актуальність теми. Існуючі на сьогоднішній день традиційні технології 

відрізняються недосконалістю, непристосованістю до повного очищення 

висококонцентрованих стічних вод харчових виробництв і в ряді випадків не 

забезпечують необхідну ступінь очищення і утилізацію всіх побічних 

продуктів, що утворюються в цьому процесі. Традиційні біологічні споруди 

працюють нестабільно через нерівномірну подачу вод на очистку, як за 

кількістю, так і за якістю очищуваних стоків з значним коливанням хімічного 

споживання кисню. Тому розробка високоефективної та екологічно безпечної 

технології утилізації стічних вод даного класу є актуальною. 

Мета роботи: обґрунтування вибору найкращої з точки зору 

екологічності технології та надання рекомендацій щодо її оптимізації. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

- охарактеризувати стічні води харчових виробництв за джерелами 

утворення та забрудненістю та обґрунтувати вибір найбільш ефективної та 

екологічно безпечної технології; 

- дослідити закономірності метанової ферментації концентрованих 

стічних вод харчових виробництв; 

- розробити рекомендації щодо інтенсифікації метанового бродіння 

концентрованих стічних вод харчових виробництв та екологізації технологій 

утилізації  концентрованих стічних вод харчових виробництв. 

Робота складається з трьох розділів обсягом 30 сторінок, схем – 2, 

рисунків – 10, таблиць - 11, використаних наукових джерел – 18. 

 

Ключові слова: концентровані стічні води харчових виробництв, 

екологічна оцінка, технології очищення стічних вод, метанове бродіння. 











Шифр «траса» 

Актуальність теми. Підземні споруди (газо-, нафто-, бензо-, водо- і 

теплопроводи, кабелі зв’язку, нафтові та газові свердловини, ємності для 

зберігання палива та ін.) завдяки контакту з ґрунтовими водами піддаються 

корозії. Площа поверхні контакту підземних споруд з вологими, а часом 

солончаковими ґрунтами дуже велика. При загальній протяжності газо- і 

нафтопроводів 85 тис. км і середньозваженому діаметрі труб 642 мм їх 

загальна поверхня перебільшує 170 млн. м2. 

Спеціальними випробуваннями зразків сталі в ґрунтах встановлено 

втрату маси з одиниці поверхні, рівну 0,05 г/м2  год. Виходячи з цієї величини 

швидкості корозії і не враховуючи нерівномірний її характер, втрати маси 

металу на утворення продуктів корозії (іржі) складе 80 тис. т на рік. Однак 

реальні втрати металу завдяки нерівномірному характеру руйнування будуть 

ще більшими. Практично встановлено, що вже після 8-10 років експлуатації в 

стінках трубопроводу товщиною 8 мм утворюються перші наскрізні 

проіржавіння, тобто швидкість місцевого руйнування складає 1 мм/рік. Як 

результат, на окремих ділянках магістрального трубопроводу, де швидкість 

руйнування приблизно в 20 разів більша середньої, необхідно вже через 8 

років проводити заміну труб (або, якщо можливо, заварювати місця уражень 

– каверни). Тому очікувані втрати на підземних трубопроводах, якщо не 

застосовувати ефективних засобів захисту, можуть складати приблизно 10-

15% від загальної кількості металу, що знаходиться в контакті з землею.   

Отже, проблема забезпечення ефективності, експлуатаційної надійності, 

екологічної безпеки і підвищення довговічності газотранспортної системи 

України, зокрема і Полтавщини, залишається актуальною й своєчасною, що 

вимагає пошуку нових технічних рішень. 

Об’єкт дослідження. Процес корозії магістральних газопроводів на 

території Полтавської області. 



Предмет дослідження: обґрунтування трасування газопроводів за 

техніко-економічними показниками. 

Мета та задачі роботи. Метою є екологічне обґрунтування вибору 

безпечної траси газопроводів Полтавської області задля зменшення їх 

негативного впливу на довкілля шляхом попередження виникнення 

аварійних ситуацій. 

Для досягнення поставленої мети розвязувалися такі завдання: 

розробити концептуальну фізичну модель газопроводу в ґрунтових 

умовах, яка дозволяє оцінити корозійні процеси на трубопроводі виходячи з 

ряду факторів. 

провести розрахунки загальної корозії, розрахунки поперечних та 

повздовжніх макрогальванічних пар. 

обґрунтувати доцільність прокладання траси газопроводу за варіантом (Б). 

Наукова новизна роботи полягає у: 

- розробленні і дослідженні для умов експлуатації газопроводів Полтавщини 

математичної моделі роботи макрогальванічної пари при локальному 

порушенні  ізоляції і при кисневій деполяризації; 

 науковому обґрунтуванні вибору екологічно безпечної траси газопроводу. 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у: 

- можливості використання результатів дослідження при експлуатації 

газопроводів Полтавщини (Полтавагаз, газовидобувні компанії); 

- впровадженні результатів досліджень у навчальний процес з дисципліни 

«Техноекологія». 



Шифр «корозійна активність» 

АНОТАЦІЯ 

Актуальність роботи. Україна, зокрема Полтавська область, має досить 

розвинену мережу магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів та 

газопроводів, середній термін експлуатації яких складає понад 30 років, а перші 

збудовані нафтопроводи працюють більше 48 років.  

Основною формою впливу магістральних нафто-газопроводів на довкілля 

при їх експлуатації є можливість забруднення ґрунтового масиву, повітряного 

басейну, води продуктами транспортування у разі виникнення аварійних 

ситуацій. Однією з найсерйозніших проблем експлуатації магістральних нафто- 

газопроводів є їх аварійність, що супроводжується порушенням забезпечення 

споживачів сировиною, втратою транспортованих продуктів, виходу з ладу та 

знешкодженням коштовного обладнання, завданням великих матеріальних 

збитків, пожежами і вибухами, катастрофічним впливом на навколишнє 

середовище. 

Екологічна безпечність трубопроводів значною мірою визначається 

корозією, тому що умови для її виникнення існують завжди, а кількість аварій 

нафто-газо трубопроводів через корозію з кожним роком зростає і складає 

близько 60 %. 

Тривала взаємодія металу труби з навколишнім середовищем призводить 

до інтенсифікації корозійних процесів, до деградації фізико-механічних 

властивостей матеріалу стінки труби. Трубопроводи експлуатуються в 

агресивних ґрунтових умовах. Для забезпечення надійної експлуатації 

підземних трубопроводів необхідно враховувати корозійну активність 

середовища експлуатації. 

Запроектовані й виготовлені відповідно до вимог нормативних 

документів трубопроводи повинні бути стійкими до дії середовища. Але 

дефекти при виготовленні, ураження сприяють початку і розвитку корозійних 

процесів на трубопроводі. Внаслідок цього зростає ризик аварійно-небезпечних 

дефектів, що негативно впливає на екологічну безпеку експлуатації 

 
 



трубопроводів. Одним із шляхів підвищення екологічної безпеки експлуатації 

нафт-газопроводів України є врахування факторів, що характеризують 

корозійні процеси на металі трубопроводів, таким чином попереджаючи 

утворення тріщини на поверхні та витікання сировини.  

Мета. Метою даної роботи є аналіз корозійної активності ґрунтів у 

Полтавській області, оцінка впливу корозійних процесів на підземних 

трубопроводах, виходячи з різних ґрунтових умов та роботи корозійних 

гальванопар. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом досліджень є магістральні нафто-

газопроводи. 

Для досягнення поставленої мети роз’вязувалися такі завдання: 

 аналіз впливу грунтового середовища на корозію магістральних нафто-

газопроводів України і Полтавщини та факторів, що впливають на їх 

безаварійну роботу; 

 дослідження ґрунтових умов експлуатації нафто-газопроводів 

Полтавської області;  

 з’ясування механізму корозії нафто-газопроводів та аналіз основних 

математичних моделей корозії; 

Наукова частина роботи полягає у: 

 комплексному дослідженні факторів, що визначають умови протікання 

корозійних процесів на ділянках нафто-газопроводів: 

- дослідженні корозійної активності ґрунтів Полтавщини; 

- визначенні реальних значень вмісту вологи та кисню у ґрунтах та 

значень щільності струму на ділянках нафто-газопроводів; 

 розробленні карт для визначення швидкості протікання корозії за 

показниками. 

Методика дослідження: розроблення методології дослідження корозії 

нафто-газопровідних систем, встановлення основних закономірностей і 

залежностей корозійної активності ґрунтів, а також корозійних процесів 

нафтогазопроводів в різних ґрунтових умовах експлуатації. 
 
 



Методи дослідження: 

- аналітичні методи (при розробці  математичних моделей роботи 

гальванопар, при розробці залежностей для оцінювання залишкового 

ресурсу); 

- експериментальні (при оцінці та розрахунках гальванічної і загальної 

корозії нафто-газопроводу). 

Загальна характеристика наукової роботи. Наукова робота складається 

з пояснювальної записки, до якої входить вступ, 3 розділи у супроводі 

табличного і графічного матеріалу (таблиць, рисунків), висновки, список 

використаних наукових джерел (23 найменувань) та додатків. Обсяг роботи 

становить 31 сторінку. 

Ключові слова: магістральний трубопровід, екологічна небезпека, 

корозійна агресивність ґрунту, електрохімічна корозія, локальний корозійний 

елемент, макрогальванічна пара, корозійна виразка. 
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АНОТАЦІЯ 

«Безпілотний екомоніторинг» 
 (шифр) 

 

Територія України є системою з рознесеними у просторі та часі різного 
роду джерелами небезпек, що створює передумови для виникнення 

надзвичайних ситуацій різного характеру, руйнівна енергія яких негативно 
впливає на нормальні умови життєдіяльності та рівень техногенно-екологічної 
небезпеки держави. 

Актуальною у зв’язку з цим є проблема ефективного попередження 
негативної дії на навколишнє природне середовище наслідків надзвичайних 
ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, зокрема, у місцях накопичення 
відходів. Її вирішення потребує розробки системи виявлення чинників 
техногенно-екологічної небезпеки на етапі їх зародження та впливу на них з 
метою недопущення небезпечних впливів на навколишнє середовище. 

Одним з перспективних напрямків розв’язання цієї проблеми є контроль 
території потенційно небезпечних об’єктів при виникненні різного роду 

надзвичайних ситуацій з урахуванням взаємного впливу подій природного та 
техногенного характеру за допомогою комплексного використання безпілотних 
літальних апаратів (БПЛА) та засобів дистанційного зондування. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування технічної 
реалізації оперативного екологічного моніторингу зони пожежі у місці 
накопичення відходів та прогнозування виникнення нових ризиків за рахунок 
застосування безпілотних повітряних апаратів, оснащених засобами 
дистанційного дослідження. 

Для досягнення цієї мети було поставлено та вирішено такі завдання: 
– провести аналіз особливостей перебігу пожеж у місці накопичення 

відходів та визначити методи дистанційного дослідження їхніх характеристик; 
– провести аналіз конструкційних рішень та функцій БПЛА та 

побудованих на їх основі систем моніторингу; 
– розробити функціональну схему системи оперативного екологічного 

моніторингу зони пожежі у місці накопичення відходів з використанням БПЛА. 
При вирішенні поставлених у роботі задач були використані: метод 

класифікації під час аналізу систем моніторингу на базі БПЛА; методи 
системного аналізу при дослідженні особливостей перебігу пожеж у місці 



 

накопичення відходів та створенні функціональної схеми системи оперативного 
екологічного моніторингу зони пожежі у місці накопичення відходів; в основу 
вдосконалення системи моніторингу покладено метод підповерхневої 
георадіолокації. 

Отримані наукові результати було представлено на п’ятій та шостій 
Всеукраїнських науково-технічних конференціях студентів, аспірантів і 
молодих учених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ» у ДВНЗ «Національний 
гірничий університет» (м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р. та 15-16 листопада 
2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених 
«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» у Національному 
університеті цивільного захисту України (м. Харків, 28-29 березня 2018 р.) та 
опубліковано в збірниках тез доповідей конференцій. Також результати роботи 
представлено на Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених 
«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» у Національному 
університеті цивільного захисту України (м. Харків, березень 2019 р.), де буде 
опубліковано у формі тез доповідей у збірнику матеріалів конференції. 
Представлені результати використовуються при викладанні навчальних 
дисциплін «Проектування й конструювання систем забезпечення екологічної 
безпеки» та «Системи управління екологічною безпекою» під час підготовки 
слухачів денної та заочної форми навчання за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Технології захисту 
навколишнього середовища» у Національному університеті цивільного захисту 
України. 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота складається із 
титульного аркуша, змісту, вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної 
літератури та анотації. Повний обсяг роботи складає 28 сторінок, в тому числі 
рисунків 7, таблиць 2; список використаної літератури містить 8 найменувань 
на одній сторінці. 

Ключові слова: пожежа, відходи, екологічний моніторинг, безпілотний 

літальний апарат, георадіолокація. 
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АНОТАЦІЯ 

«Зсувозахист» 
 (шифр) 

 

Полігони зі зберігання твердих побутових відходів (ТПВ) є потужними 

джерелами небезпеки для навколишнього природного середовища, що 

займають суттєві ділянки відкритих територій та призводять до реалізації 

широких спектрів впливів. Особливу небезпеку при цьому становлять 

великомасштабні багатофакторні надзвичайні ситуації (НС) у вигляді пожеж. У 

деяких випадках внаслідок дії факторів подібних НС можливим є виникнення 

зсуву мас відходів, іноді навіть зі смертельними наслідками. Результатом зсуву 

стає розповсюдження джерела негативного впливу на незахищені ділянки 

території та, як наслідок, суттєве підвищення рівня екологічної небезпеки 

об’єкту. Актуальною, таким чином. є проблема попередження зсувів на 

полігонах ТПВ. 

Метою наукової роботи є підвищення рівня екологічної безпеки 

полігонів зі зберігання ТПВ шляхом розробки та вдосконалення моделей 

функціонування системи протизсувної безпеки під час пожежі. 

Для досягнення мети було поставлено та вирішено наступні завдання:  

– вдосконалити модель системи протизсувної безпеки під час пожеж на 

полігонах зі зберігання ТПВ; 

– визначити умови міцності елементів протизсувної конструкції 

полігону зі зберігання ТПВ під час пожежі;  

– створити інтегровану модель напружено-деформованого стану 

елементів сталевої протизсувної конструкції під час пожежі. 

При вирішенні поставлених у роботі задач були використані методи 

імітаційного моделювання та математичної логіки при розробці моделі системи 

протизсувної безпеки під час пожежі на полігоні зі зберігання ТПВ; методи 

опору матеріалів при визначенні умов міцності та розробці моделі напружено-

деформованого стану елементів протизсувних конструкцій. 



 

Отримані наукові результати було представлено на шостій 

Всеукраїнських науково-технічних конференціях студентів, аспірантів і 

молодих учених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ» у ДВНЗ «Національний 

гірничий університет» (м. Дніпро, 15-16 листопада 2018 р.) та опубліковано в 

збірнику тез доповідей конференції. Також результати роботи представлено на 

Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Проблеми та 

перспективи забезпечення цивільного захисту» у Національному університеті 

цивільного захисту України (м. Харків, березень 2019 р.) та буде опубліковано 

у формі тез доповідей у збірнику матеріалів конференції. Представлені 

результати використовуються також при викладанні дисципліни «Технічна 

механіка», розділ «Опір матеріалів». 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота складається із 

вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної літератури та анотації. 

Повний обсяг роботи складає 27 сторінок, в тому числі рисунків 9, таблиць 2; 

список використаної літератури містить 10 найменувань на одній сторінці. 

Ключові слова: зсув, пожежа, полігон ТПВ, імітаційна модель, термічно-

силове навантаження. 
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АНОТАЦІЯ 

до наукової роботи під шифром «АВТОТРАНСПОРТНЕ НАВАНТАЖЕННЯ» 

 

Наукова робота: 27 сторінок, 7 таблиць, 2 рисунки. 

Об’єкт дослідження: ділянка вулично-дорожньої мережі міста Харків 

(вулиця Матюшенка від перетину з вул. Челюскінчев і до перетину з вул. 

Шолом-Алейхема).  

Актуальність – автотранспорт являється найбільшим джерелом впливу на 

довкілля урбанізованих територій. Вони є джерелом утворення інгредієнтного 

та параметричного забруднення. Тому постає актуальна проблема щодо 

виявлення рівня забруднення і детальної оцінки спричинених впливів на 

навколишнє середовище. 

Метою роботи –   дослідження впливу транспортного потоку на рівень 

інгрідієнтного та параметричного забруднення урбанізованої території в умовах 

житлової забудови великих міст. 

Задачі роботи : 

-  виявити вплив функціонування автомобільної дороги на рівень 

екологічного стану придорожнього простору урбанізованої території; 

- виявити рівень екологічного стану придорожнього простору 

урбанізованої території при функціонуванні автомобільної дороги; 

- запропонувати природоохоронні заходи щодо зниження рівнів 

забруднення навколишнього середовища. 

Методи дослідження – розрахунковий на основі «Методика дослідження 

викидів автомобільного транспорту для проведення сводных розрахунків 

забруднення атмосфери міст». 

Ключові слова: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЧНЕ 

НАВАНТАЖЕННЯ, ІНГРЕДІЄНТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ, ПАРАМЕТРИЧНЕ 

ЗАБРУДНЕННЯ. 
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шифр: «ШУМ» 
 
 

АНОТАЦІЯ 

Постійно зростаюча інтенсивність транспортних потоків щорічно 

супроводжуються посиленням техногенного навантаження на населення сучасних 

міст. Слід відмітити, що сьогодні проблема шумового забруднення транспортними 

магістралями оточуючого середовища є не менш актуальною, ніж хімічного, 

оскільки проведені дослідження визначають нові аспекти негативного акустичного 

впливу на здоров’я мешканців великих міст. 

Із збільшенням кількості транспортних засобів та швидкості їх пересування 

вулицями промислових міст світова спільнота визначила шум як один з головних 

чинників, що погіршують рівень життя людей в містах. 

Метою даної роботи є дослідження шумового забруднення від роботи 

автомобільного транспорту на дорогах міста Харкова та розробка рекомендацій 

щодо покращення екологічної ситуації. 

До основних задач, що вирішуються в роботі, відносяться: 

− оцінка шумового забруднення як фактора антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище; 

− побудова карти шуму мікрорайону м. Харкова; 

− розробка природоохоронного заходу щодо покращення екологічних 

характеристик інфраструктури транспорту. 

Результати досліджень дозволяють оцінити міру техногенного впливу 

шумового забруднення при експлуатації автомагістралі на стан навколишнього 

середовища і здоров'я людини на прикладі міських доріг м. Харкова, що дає 

можливість: 

− регламентувати адміністративно-законодавчими методами характер впливу 

на природні об'єкти і здоров'я людини окремих видів діяльності; 

− обґрунтовано пропонувати заходи, що забезпечують екологічну безпеку при 

організації дорожнього руху на вулицях м. Харкова. 

  
 



АНОТАЦІЯ 

до наукової роботи під шифром «Повітря» 

 

Наукова робота: 30 стор., 2 рис., 5 табл., 1 формула, 15 джерел. 

Об’єкт дослідження – пилове забруднення на підприємстві 

ТОВ «Галещина-АГРО».  

Актуальність – забруднення атмосферного повітря викидами 

промислових підприємств є вагомим чинником впливу на стан здоров’я 

населення та довкілля. Саме з атмосферного повітря шкідливі речовини 

потрапляють до організму людини через його дихальну систему, а також до 

водойм і ґрунтів із подальшою міграцією у системі атмосфера-гідросфера-

літосфера-біосфера. Одним з найбільш суттєвих чинників є промисловий пил. 

Найбільш небезпечним є дрібний пил з розміром часток до 10 мкм, який 

недостатньо ефективно уловлюється існуючими апаратами очищення і 

поширюється в атмосфері на значній території. 

Мета роботи – визначення пилового забруднення підприємством 

ТОВ «Галещина-АГРО» атмосферного повітря та розробка заходів щодо його 

зменшення. 

Задачі роботи: 

– проаналізувати основні характеристики промислового пилу; 

– проаналізувати способи та апарати пилоуловлення; 

– розрахувати викиди пилу металевого та абразивно-металевого; 

– запропонувати більш ефективний апарат пилоуловення. 

Метод дослідження – аналітичний, розрахунковий. 

Ключові слова: АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ПИЛ, ЕЛЕКТРОЦИКЛОН, 

ЗНЕПИЛЕННЯ, ЗАБРУДНЕННЯ.  

 
 



АНОТАЦІЯ  

на конкурсну наукову студентську роботу «Утилізація нафтових відходів 

та нафтошламів».  

Шифр «Нафтошлам» 

Актуальність роботи. Відходи нафтопереробки займають чільне місце 

серед усього спектру промислових відходів, ураховуючи їх кількість та ступінь 

небезпеки і токсичності для живих організмів. Основну потенційну небезпеку 

при поводженні з відходами нафтопереробки становлять недосконалі термічні 

процеси утилізації нафтошламів, що супроводжуються викидами бензапірену 

та важких металів, що є виразним прикладом безвідповідального поводження із 

цінними невідновлювальними ресурсами. Саме тому створення сучасних 

раціональних та екологічних схем утилізації та відходів нафтопереробки є 

основним завданням на сьогодні. 

Мета роботи полягає у підвищенні рівня екологічної безпеки за рахунок 

впровадження раціональної комплексної системи поводження з відходами 

нафтопереробки. 

Завдання: вивчити особливості утворення відходів нафтопереробки та 

оцінити ступінь небезпечності нафтошламів з точки зору їх впливу на 

навколишнє середовище і людину; проаналізувати існуючі технології утилізації 

відходів нафтопереробки з позицій екологічної безпеки; надати рекомендації з 

впровадження комплексного системного підходу до переробки відходів 

нафтопереробки. 

Методи дослідження: аналітичні – при аналізі кількісних та якісних 

показників технологій, в основі яких лежать різні способи поводження з 

відходами нафтопереробки; системного аналізу – при дослідженні 

техногенного навантаження на довкілля нафтошламами.  

Загальна характеристика роботи. Робота складається із вступу, 

3 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

роботи – 35 стор., з яких основного тексту – 27 стор.  



АНОТАЦІЯ  

на конкурсну наукову студентську роботу «Роль виробництва біогазу у 

технологіях захисту навколишнього природного середовища».  

Шифр «Біогаз» 

Актуальність роботи. Стимулюючи виробництво електроенергії, 

виробленої з біогазу та біометану, Україна одночасно підвищить рівень 

екологічної безпеки на переважній частині своєї території, так як відходи 

птахівництва, тваринництва, харчової та переробної промисловості вже на 

сьогодні складають загрозу здоров’ю населення, екологічного стану ґрунтів, 

повітря, а також підземних водних ресурсів. Застосування біогазових 

технологій – це один з основних і раціональних шляхів для знешкодження 

органічних відходів. Значна частина потенційного ринку біогазових установок 

в Україні може бути освоєною до 2030 року. Встановлено, що за рахунок 

виробництва біогазу можна досягти зниження техногенного навантаження на 

довкілля, оскільки вирішується проблема переробки твердих побутових 

відходів, відходів АПК, з одержанням корисного цільового продукту, що 

дозволяє економити енергоносії. 

Мета роботи полягає у встановленні потенціалу виробництва біогазу при 

вирішенні проблеми поводження з відходами. 

Завдання: провести дослідження біогазової установки та виконано 

обґрунтування її практичного впровадження; надати рекомендації щодо її 

практичного застосування; дослідити виробництво біогазу та його доцільність. 

Методи дослідження: аналітичний, інформаційний. Практична цінність 

полягає у розробленні рекомендацій щодо формування сировинної бази для 

виробництва біогазу, вирішуючи одночасно проблему переробки відходів, 

знижуючи тим самим навантаження на довкілля. 

Загальна характеристика роботи. Робота складається із вступу, 3 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

роботи – 33 стор., з яких основного тексту – 27 стор.  



АНОТАЦІЯ 
 

Тема роботи під шифром “Детоксикація ґрунтів” є актуальною у 

зв'язку із підвищеним рівнем техногенного навантаження на едафотоп та 

інтенсивної експлуатацією ґрунтів урбанізованих систем. Одними з найбільш 

небезпечних для здоров’я людини і тварин забруднювачами природного 

середовища є важкі метали. Розроблення ефективних шляхів збереження та 

охорони довкілля потребує визначення і постійного контролю напрямків 

розповсюдження токсикантів в екосистемі, зокрема в едафотопі, відповідно їх 

розподілу за ґрунтовим профілем. При цьому першочергове значення набуває 

необхідність комплексного застосовування заходів їх іммобілізації в нерухомі 

форми. Екологічно безпечним методом деконтамінації ґрунтів вважається 

традиційно фіторемедіація, завдяки якій процес видалення токсикантів 

відбувається без руйнування структури ґрунту і зменшення його родючості. На 

сьогодні ведуться розробки новітніх біотехнологічних методів детоксикації та 

відновлення ґрунтових комплексів природньо-антропогенних ландшафтів.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вивчення впливу 

біотехнологічної обробки ґрунту на локалізацію важких металів у ґрунтовому 

комплексі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– дослідити процеси поводження важких металів у ґрунтовому 

комплексі у взаємозв’язку із іншими компонентами екосистеми;  

– здійснити огляд методів очищення ґрунту від важких металів та 

оцінити ефективність їх використання; 

– визначити напрямки біоремедіації ґрунтів в процесі очищення їх від 

важких металів; 

– дослідження впливу органо-мінеральних композицій на детоксикацію 

ґрунтів; 

– розробка технологічної схеми реалізації комплексної біотехнології 

ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами. 



Об'єктом дослідження є ґрунт верхнього орного горизонту (0-30 см), 

що забруднений важкими металами. 

Предмет дослідження – процес фіксації важких металів у ґрунті з 

використанням біотехнологічних методів ремедіації. 

Методи дослідження. У роботі застосовувалися методи теоретичного 

аналізу біохімічних процесів, спектрофотометрія, екстрагента обробка зразків. 

Робота складається з пояснювальної записки обсягом 29 сторінок, у тому 

числі 10 рисунків, 22 джерел літератури. 

Ключові слова: ґрунт, важкі метали, детоксикація, ремедіація, 

біотехнологічні методи 

 
 

 



 

Очищення стоків 

АНОТАЦІЯ 

Об'єктом дослідження є аналіз сучасних технологій очищення 

малоемульсивних стічних вод і вторинних слабомагнітних рідин. 

Мета роботи: комплексне дослідження фізико-хімічних методів 

вимірювального контролю характеристик магнітних і немагнітних емульсій 

типу «масло-вода», на основі яких виконано вибір перспективного методу 

очищення стічних вод. У процесі виконання дипломного проекту досліджено 

вплив стічних вод на екологічну ситуацію в басейні річки Кальміус, 

проведено аналіз вмісту важких металів у річці Кальміус.  

Актуальність досліджень в даній галузі полягає в тому, що взаємодія 

суспільства з навколишньою природою викликало безліч негативних 

наслідків, які диктують необхідність послідовного формування 

раціонального природокористування. 

Наукова новизна роботи полягає у виборі перспективного методу 

очищення стічних вод на основі дослідження теоретичних основ роботи 

тепловий контактний електромагнітний перетворювач (ТКЕП) зі зразками 

вторинних магнітних рідин та немагнітних емульсій типу «масло-вода», за 

рахунок визначення електричних температурних і магнітних параметрів 

зразків емульсій. 

Практична значимість роботи полягає у тому, що реалізація 

запропонованих методів на основі безконтактного теплового ТКЕП 

здійснюється задля контролю фізико-хімічних характеристик зразків 

емульсій під час їхнього виготовлення і експлуатації з урахуванням критеріїв 

якості для стічних вод наведених у державних нормативних документах. 

Розглянуто причини виникнення стійких емульсій типу «масло-вода-

порошок», виконаний огляд методів контролю, які описують модель «масло-

вода-порошок» і «магнітний порошок-рідина» (для вторинних магнітних 

рідин), досліджено залежності на основі яких, здійснюється реалізація 



 

контактних електромагнітних методів контролю питомої електричного опору 

ρ і температури t зразків розчинів емульсій. 

 Розглянуто методику розрахунків очікуваних значень сигналів ТКЕП 

із зразками розчинів емульсій: знайдено електричний опір R на постійному і 

змінному струмі, а також сумарна індуктивність LΣр, зовнішня Lе і 

внутрішня індуктивність Liжут зразка розчину.  

Виконано розрахунки похибок вимірювань контрольованих параметрів 

зразків емульсій. Визначені динамічні характеристики теплового ТКЕП зі 

зразком вторинної слабомагнітної рідини. В рамках виконання дипломного 

проекту розглянуті питання охорони праці, економіки та цивільної оборони. 

Ключові слова: РІКА КАЛЬМІУС, СТІЧНІ ВОДИ, ДЖЕРЕЛА 
ЗАБРУДНЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ, ТЕПЛОВОЇ КОНТАКТНИЙ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ (ТКЕП), ВТОРИННІ 
СЛАБОМАГНІТНІ РІДИНИ, ЕМУЛЬСІЙ, РОЗЧИНИ, ВІДНОСНА 
МАГНИТНАЯ ПРОНИКНІСТЬ, МЕТОД ОЧИСТКИ . 



Анотація 

На наукову роботу під шифром  «Шумозахисний екран» 

 

Актуальність роботи. Створення комфортного для людини середовища в 

умовах збільшення впливу автомобільного транспорту та щільної забудови є 

актуальною проблемою сучасного містобудування та містопланування. 

Розробка комплексних енергоефективних заходів щодо захисту населення від 

транспортного шуму що в одночас окрім основного призначення можуть бути 

оснащиними приладами виробництва електроенергії та освітлення здатні 

вирішити декілька проблем міста. 

Метою роботи є розроблення енергоефективного комплексу 

шумозахистних екранів що будуть оснащені елементами освітленням та 

елементами вироблення електроенергії. 

Поставлена мета досягається за допомогою рішення наступних завдань: 

1. Розгляд впливу шуму на життєдіяльність населення.  

2. Розгляд методів щодо шумозахисту житлових территорий. 

3. Розрахунок екрану як комплексного шумозахисного та 

енергоефективного заходу 

 Використана методика дослідження та прилади: при виконанні 

роботи використовувалися розрахункові й інструментальні методи виміру рівня 

шуму та шумозахисних заходів,  вимірювач шуму “Октава-101А”. 

 

Загальна характеристика роботи: 

Структура роботи: вступ, 3 глав, висновки 

Обсяг роботи:  25 сторінок 

Кількість малюнків: 6 

Кількість таблиць: 2 

Ключові слова: шумовий режим, житлова територія, захист населення, 

малоповерхова забудова. 
 



Шифр: «Біоіндикація. Хвойні» 

 

АНОТАЦІЯ 

Ha сьогоднішній день рід Juniperus L. налічує близько 70 видів і понад 450 

культиварів, які набули значного поширення в озелененні провідних країн світу. 

B Україні існує великий попит на культивари ялівців і дефіцит вітчизняного 

посадкового матеріалу. Однією з передумов успішної культури ялівців в Україні 

є вивчення рівня їхньої адаптації до урбогенних умов довкілля..  

Одним із елементів широкої фітомеліорації урбогенного середовища 

великих міст  спрямованої на поліпшення  стану довкілля, є озеленення 

відкритих просторів. Враховуючи круглорічну вегетуючу  здатність хвойних 

рослин, їхня участь в озелененні міст має бути значно розширеною. Особливо це 

стосується кущових видів ялівців, які відіграють не лише значну санітарно-

гігієнічну (газопоглинальну, пиле- і газофільтрувальну, фітонцидну, іонізуючу, 

шумопоглинальну), але й естетичну роль, особливо в осінньо-зимовий період з 

його монохроматичним міським ландшафтом (Вергунов, 1991; Владимиров, 

1999; Кучерявий, 1984, 1991, 2001; 2017; Білоус, 2001; Фурсова, 1988; Сичева, 

2007;  Сокольская, 2007). 

Еколого-біологічні особливості розвитку кущових ялівців в основному 

досліджувались у природних умовах ботанічних садів, дендраріїв, парків. Лише 

окремі з наукових робіт опубліковані в Україні (Бровко О.Ф., 2011, 

Колодяженська Т.І., 2014) стосувалися росту і розвитку ялівців в урбогенних 

умовах. Тому дослідження біоіндикаційних можливостей і життєвості кущових 

ялівців в урбогенних умовах м. Львова  із притаманною йому ксерофітністю та 

забрудненим полютантами середовищем,  є справою актуальною, спрямованою 

на наукове обґрунтування фітомеліоративних методів управління станом 

довкілля та успішності інтродукції рослинного матеріалу в урбогенні умови 

зростання. 
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Мета роботи – дослідження рівня життєвості видів і культиварів хвойних, 

на прикладі кущових ялівців, в урбогенних умовах  м. Львова,  використання їх 

у біоіндикації стану довкілля. 

Завдання досліджень: 

– виявити біоіндикаційні властивості кущових ялівців для потреб 

екологічного моніторингу. 

– виявити вплив урбогенних, едафічних факторів на ріст та розвиток 

кущових ялівців; 

– зв'ясувати рівень життєвості вегетуючих поверхонь кущових ялівців. 

Об'єкт дослідження –  процеси росту і розвитку кущових видів ялівців та 

їхніх культиварів в урбогенних умовах середовища та їх біоіндикаційна 

здатність. 

Предмет дослідження  – інтродуковані кущові види і культиварів ялівці в 

умовах урбогенезу 

Робота займає 32 сторінки  друкованого тексту.  Складається із 3 розділів, 

містить  3  таблиць,  10 рисунків та 20 джерел використаної літератури. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ХВОЙНІ, ЯЛІВЕЦЬ, КУЛЬТИВАР, УРБОГЕНЕЗ, 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, БІОІНДИКАЦІЯ, ФІТОІНДИКАЦІЯ. 
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Шифр «ЖИРНІ СТОКИ» 

АНОТАЦІЯ 

Напрям дослідження: екологічно безпечні технологічні процеси. 

Актуальність. Останнім часом в Україні відбувається процес 

технічного переоснащення підприємств з виробництва соняшникової олії. 

Сучасні  технології відзначаються успішними показниками з переробки і 

виготовлення рослинної олії  в порівнянні із застарілими. Однак збільшення 

потужностей вплинуло також і на збільшення об'єму стічних вод, які 

забрудненні різними домішками і жирами. Застарілі  очисні споруди не 

виконують покладених на них функцій і очистка  стічних вод не проводиться 

належним чином. 

Мета: проаналізувати причини негативного впливу виробництва 

соняшникової олії на навколишнє середовище та запропонувати шляхи їх 

вирішення. 

Завдання: 

1. Аналіз сучасного стану виробництва рослинної олії в Україні. 

2. Огляд технологічного процесу та схем виробництва олії. 

3. Огляд методів очищення стічних вод виробництва харчової олії. 

4. Вибір та розрахунок обладнання для очищення стічних вод 

виробництва рослинної олії. 

Методики дослідження: опрацювання літературних джерел, 

порівняльний аналіз технологій очищення стічних вод. 

Загальна характеристика роботи. Наукова робота складається зі 

вступу, аналітичного огляду літературних джерел, характеристики технології 

виготовлення харчової олії та технологічних процесів охорони довкілля при 

її виробництві, розрахунків запропонованого обладнання, висновків, списку 

використаної літератури (23 джерела). Загальний обсяг роботи - 28 ст. Робота 

ілюстрована 5 рисунками. 

Ключові слова: харчова олія, стічні води, очищення від жирів, 

сепаратор. 
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 «Чисте повітря» 

 

АНОТАЦІЯ 
 

 Звіт з науково-дослідної роботи «Дослідження впливу параметрів 

рециркуляції продуктів згоряння на емісію оксидів азоту у навколишнє 

середовище з теплових агрегатів»:  39 с., 14 рис., 11 табл., 4 додатки, 29 джерел. 

Об’єкт дослідження: процес утворення оксидів азоту при горінні палива. 

Мета дослідження: визначити вплив на вміст оксидів азоту у димових 

газах параметрів внутрішньої рециркуляції продуктів згоряння. 

Метод дослідження та апаратура: аналіз літературних та патентних 

джерел, результатів експериментальних досліджень, створення розрахункової 

моделі процесу утворення оксидів азоту за наявності внутрішньої рециркуляції 

продуктів згоряння та аналіз впливу її параметрів на вміст NOХ у димових газах.  

Розглянуто вплив оксидів азоту на довкілля; проаналізовано умови 

утворення «термічних» та «швидких» оксидів азоту у процесах спалювання; 

розглянуто схеми утворення оксидів азоту в топкових процесах, у тому числі 

термічний механізм утворення окислу азоту; визначені перетворення NO в NO2 

в димовому струмені. Проаналізовані сучасні методи очищення газів від оксидів 

азоту. Розроблена розрахункова модель для визначення вмісту оксидів азоту у 

димових газах; виконані модельні дослідження впливу режимних параметрів 

внутрішньої рециркуляції на процес їх утворення.  

 

СПАЛЮВАННЯ, ПАЛИВО, ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ, ОКСИДИ АЗОТУ, 

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ, КРАТНІСТЬ, МОДЕЛЮВАННЯ.  

 

 



Шифр роботи: «КОМПАКТОР» 

АНОТАЦІЯ 

Наукова робота: 19 с., 6 рис., 2 табл., 12 джерел. 

Об’єкт дослідження – логістичні потоки твердих побутових відходів з 

середніх та малих населених пунктів в умовах агломерації. 

Предмет дослідження – параметри управління фізико-механічними 

властивостями та умовами транспортування ТПВ. 

Ціль роботи - обґрунтування раціональних логістичних потоків 

твердих побутових відходів що збирають в середніх та малих населених 

пунктах (на прикладі Покровсько-Селидівської агломерації Донецької 

області). 

Методи дослідження – при виконанні роботи були використані: аналіз 

та узагальнення інформаційних джерел про властивості твердих побутових 

відходів та способи поводження з ними, статистичних даних про площу, 

кількість населення середніх та малих населених пунктів, географію регіонів. 

Законодавством України заборонено складування та захоронення 

несортованого сміття. Однак, для малих населених пунктів та селищ, там де 

низька концентрація населення, існує ряд питань щодо сортування, 

перерозподілу ТПВ і вивозу їх на утилізацію. З позицій логістики 

запропоновано проводити транспортування несортованих ТПВ від малих 

населених пунктів до комплексного переробного заводу автомобільними 

потягами вантажами 50…100 тон.  

Завдання дослідження – обґрунтування технології поводження та 

логістики ТПВ середніх та малих населених пунктів в промисловому регіоні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Обґрунтовано технологію 

збору та доставки на смиттепереробний завод ТПВ з малих та середніх НП 

яка передбачає: первинне накопичення відходів; перевантаження їх вмісту до 

спеціального транспортного засобу з прес-компактором та утворення тюків; 



тюків до причепу; транспортування заповнених причепів до переробного 

заводу.  

Наукове значення роботи полягає в тому, що вперше запропоновано  

на первинному етапі поводження управляти станом  ТПВ шляхом 

ущільнювання їх в спеціальному мобільному засобі з прес-компактором до 

утворення тюків.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що обґрунтовано 

раціональні параметри пресування ТПВ, для економії енерговитрат 

ущільнення доцільно виконувати в компакторах при тиску не більше одного 

МПа, що забезпечує густину до 1,13 м3/т.  

Особистий внесок авторів полягає в дослідженні густини потоків 

ТПВ різних населених пунктів та в обґрунтуванні раціональних параметрів 

пресування ТПВ. 

Ключові слова: ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ, ГУСТИНА ПОТОКІВ 

ТПВ, УЩІЛЬНЕННЯ ВІДХОДІВ, ЛОГІСТИКА ПЕРЕВЕЗЕНЬ, 

СКЛАДУВАННЯ ВІДХОДІВ, МАЛІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ 
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Шифр «Якість води річки Ірша» 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Повний обсяг роботи становить 28 сторінок друкованого тексту, містить 

3 таблиці, 4 графіки, використано 30 літературних джерел. 

Актуальність наукової роботи – дослідження впливу розвитку такої 

галузі як рибне господарство; ступінь задоволення потреб населення у 

конкретних видах рибної продукції, що користується попитом. На сучасному 

етапі переходу України до нових економічних відносин доцільно приступити 

до інтенсивного розвитку рибогосподарського виробництва у внутрішніх 

(прісноводних) водоймищах. 

Мета наукової роботи – дослідити можливість більш повного 

використання рибних ресурсів та розробити біолого-екологічне обґрунтування 

режиму охорони та регулювання чисельності риб річки Ірша. 

Завдання наукової роботи – обгрунтовати необхідність проведення 

робіт з паспортизації річки Ірша з метою розроблення заходів щодо 

відновлення сприятливого гідрологічного режиму.  

Методика досліджень – використовували загальноприйняті та спеціальні 

методи досліджень (методи логічного узагальнення, синтезу й аналізу, 

лабораторно-аналітичний, математичної статистики). Відібрані проби води та 

ґрунту аналізували із застосуванням стандартних методів і метрологічно 

провіреного обладнання. Достовірність результатів і висновків забезпечена 

задовільним збігом теоретичних моделей із результатами експериментальних 

досліджень, а також лабораторним контролем визначення похибок складу проб. 

У роботі проаналізовано комплексне дослідження перспектив 

рибогосподарського використання річки Ірша; виявлені основні екологічні 

наслідки антропогенного навантаження на басейн річки, з точки зору їх впливу 

на іхтіофауну. 

ЖИТОМИРСЬКЕ ПОЛІССЯ, СПОЛУКИ НІТРОГЕНУ, ДИНАМІКА, 

САМООЧИЩЕННЯ, РІЧКА ІРША, ЗАБРУДНЕННЯ ВОД 



Шифр «Радіоактивне забруднення» 
 

АНОТАЦІЯ 

Повний обсяг роботи становить 29 сторінок друкованого тексту, містить 

2 таблиці, 5 графіки, використано 15 літературних джерел. 

Актуальність теми на загальносвітовому рівні обумовлена відсутністю як 

у вітчизняній, так і у міжнародній практиці єдиної узгодженої системи 

еколого-дозиметричних моделей для отримання масових ретроспективно-

проспективних дозових оцінок, що необхідні для планування та реалізації 

радіологічного захисту населення та довкілля у разі виникнення глобальної 

комунальної аварії на ядерно-енергетичному об’єкті.  

Мета і завдання дослідження. Метою наукової роботи є встановлення 

закономірностей радіоактивного забруднення продукції лісового господарства 

в Житомирській області та їх зміни у часі. 

Об’єктом дослідження є закономірності радіоактивного забруднення лісів 

і продукції лісового господарства Житомирської області. 

Предметом дослідження є  динаміка радіоактивного забруднення продукції 

лісового господарства в Житомирській області. 

Методи дослідження –  в основу покладені методи порівняльної екології, 

загальноприйняті методики радіоекології, методики відбору та сучасні фізичні 

(радіометричні, дозиметричні), радіоекологічні методики вимірювання проб 

на активність радіонуклідів у продукції лісового господарства, таксації лісу, 

математично-статистична обробка результатів за допомогою пакету 

прикладних програм Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено продукцію 

лісогосподарських підприємств Житомирської області на предмет 

просторово-часових закономірностей накопичення радіонуклідів в продукції 

лісового господарства.  



Шифр «Краудсорсинг відходів» 
 

АНОТАЦІЯ 

Повний обсяг роботи становить 31 сторінки друкованого тексту, містить 9 

рисунків, 10 таблиць, використано 19 літературних джерела. 

Актуальність наукової роботи полягає у дослідженні сучасної системи та 

розробці сучасної програми поводження з ТКВ (тверді комунальні відходи) з 

застосуванням досвіду екологів-науковців та екологічних організацій.  

Метою наукової роботи є модернізація системи поводження з ТКВ, що 

являє собою аналіз системи накопичення, поводження з твердими комунальними 

відходами на міському звалищі, а також зменшення навантаження на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Для досягнення цієї мети 

у статті необхідно сформулювати наступні завдання: 

1. Аналізувати основні проблеми функціонування сучасної системи 

поводження з твердими комунальними відходами. 

2. Дослідити процес накопичення твердих комунальних відходів. 

3. Застосувати метод краудсорсингу в концепції екологічного управління 

поводження з комунальними відходами. 

Методика досліджень – дослідження впливу звалища ТПВ на довкілля 

здійснювалися за допомогою натурних та лабораторних досліджень. У процесі 

дослідження оброблялися дані щодо складування відходів (обсяг, склад, час, 

місце складування, клас небезпеки, тощо), а також про кліматичні, ґрунтово-

геологічні та інші природні умови зони розміщення полігону.  

Наукова новизна. Дана тема є цікавою та достатньо актуальною на 

сьогоднішній день, так як, за даними екологів, кількість ТКВ збільшується з 

кожним роком, а не ефективна система поводження з комунальними відходами 

призводить до появи загрози для навколишнього середовища. Нинішня система 

поводження з ТКВ в Україні не відповідає сучасним вимогам, потребує 

вдосконалення та застосування досвіду екологів-науковців.  

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ТВЕРДІ КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ, 

КРАУДСОРСИНГ,  ТРАНСПОРТУВАННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ, СОРТУВАННЯ 



                                                                                                                  Шифр ___Сталий розвиток___ 

 

АНОТАЦІЯ 

Наукова робота: 32 сторінки, 24 джерела. Інформаційні матеріали 

зосередженні у 2 таблицях та відображенні на 2 рисунках. 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є еколого-економічна 

оцінка впливу твердих побутових відходів на екологічний стан м. Херсон в 

контексті сталого розвитку. 

Завдання роботи: 

− дослідження стану діючих полігонів ТПВ м. Херсон; 

− оцінка впливу твердих побутових відходів на довкілля; 

− оцінка екологічної небезпеки полігонів ТПВ; 

− розрахунок можливості використання полігонів, як енергоносіїв; 

рекомендації щодо зниження екологічної небезпеки полігонів ТПВ. 

Наукова новизна роботи полягає здійсненні аналізу, який дозволяє 

зробити висновок, що закриття і рекультивація великих звалищ й полігонів 

ТПВ в Україні зі створенням систем збирання та утилізації біогазу є технічно 

можливим, економічно доцільним та екологічно необхідним рішенням. 

Апробація результатів дослідження була здійснена під час публікації у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми 

навколишнього середовища та раціонального природокористування в 

контексті сталого розвитку» (м. Херсон, 25-28 жовтня 2018 р.). 

Ключові слова: Тверді побутові відходи (ТПВ), відходи, полігон ТПВ, 

збирання відходів, видалення відходів, екологічна небезпека, утилізація 

відходів, звалищний газ, вторинні енергетичні ресурси, фільтрат, біогазові 

устаткування.   
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Шифр «Крафтове пиво» 

АНОТАЦІЯ 

Актуальність роботи. За останнє десятиліття в Україні набуло значного 

розширення будівництво малих (крафтових) пивоварень, які практично 

побудовані в кожному обласному центі чи малих містах. На різних стадіях 

виробництва пива утворюється велика кількість вторинних продуктів, до яких 

належать відходи солоду (дробина, післяспиртова барда ) та стоки дріжджів 

(стічні води із підвищеним вмістом дріжджів). Одним із першочергових 

завдань в галузі пивоваріння є розробка технології утилізації вторинних 

матеріальних ресурсів, що утворюються в процесі виробництва, а також 

різноманітні методи очищення стоків від дріжджів. Особливо актуальним є 

забезпечення екологічної безпеки пивоварного виробництва малих 

підприємств шляхом попередження забруднення стічних вод залишковими 

пивними дріжджами. Хоча доля малих (крафтових) пивоварень складає менше 

3% в структурі українських виробників пива, саме вони в силу своїх 

технологічних можливостей стають найбільшими забруднювачами 

гідросфери, оскільки будівництво очисних споруд для них фінансово 

ускладнене, а в більшості випадків технічно неможливе. 

Мета і завдання  дослідження. Метою роботи є мінімізація рівня 

екологічної небезпеки крафтових пивоварних виробництв шляхом реалізації 

кавітаційного очищення стоків від дріжджів та органічних забруднень на 

основі дослідження закономірностей та особливостей процесу загибелі 

мікробних забруднень в кавітаційному полі. 

Об’єкт дослідження – стан екологічної безпеки в зоні впливу крафтового 

пивоваріння. 

Предмет дослідження - кавітаційні процеси очищення стічних вод 

крафтового пивоваріння. 



Методи дослідження включають в себе розроблені методики 

експериментальних досліджень, мікробіологічний аналіз кількісного 

(біологічне споживання кисню (БСК) та якісного складу дріжджів, 

мікроскопування зразків культур дріжджів, визначення рН, хімічний аналіз 

загального вмісту органічних забруднень (ХСК). 

Загальна характеристика наукової роботи. Наукова робота 

складається зі вступу, 4 розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Ключові слова: кавітаційне очищення стоків; стічні води, крафтові 

пивоварні, вібраційний електронасос-кавітатор. 



ШИФР «НАФТОПРОДУКТИ СТОКІВ» 

АНОТАЦІЯ 

Актуальність роботи. Забруднення вод нафтопродуктами є однією з 

найактуальніших проблем сьогодення. Тому постає потреба у розробленні нових 

ефективних та доступних методів очищення. Перспективними є сорбційні 

методи очищення промислових нафтовмісних вод з використанням адсорбентів 

на основі широко розповсюджених карбонатовмісних бентонітових глин. 

Перевагою пропонованого рішення є те, що досліджувані сорбційні матеріали: 

дозволяють ефективно ліквідувати нафтове забруднення, безпечні у 

використанні, їх складові є доступними матеріалами, а виготовлення не потребує 

значних матеріальних та енергетичних витрат. 

Мета і завдання дослідження. Метою студентської наукової роботи є 

розроблення комплексу заходів з ціллю підвищення екологічної безпеки від 

забруднення довкілля нафтопродуктами шляхом застосування сорбційних 

методів очищення стічних вод модифікованими дисперсними сорбентами на 

основі бентонітових глин та  черепашнику. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання: 

- провести модифікування бентонітової глини шляхом нанесення на її 

поверхню хлориду заліза (ІІІ); 

- дослідити експериментально сорбцію нафтопродуктів модифікованими 

сорбентами; 

- розробити принципові технологічні схеми очищення забруднених 

нафтопродуктами вод природними та модифікованими сорбентами. 

Об'єкт дослідження: екологічна безпека довкілля від забруднення 

нафтопродуктами стічних вод. 

Предмет дослідження: комплекс заходів очищення забруднених 

нафтопродуктами вод сорбційним методом із застосуванням природних та 

модифікованих сорбентів.  

Наукова новизна роботи. З ціллю забезпечення екологічної безпеки 

гідросфери вперше: 



- обґрунтовано та підтверджено експериментально можливість отримання 

високоефективних сорбентів з використанням широко розповсюджених 

карбонатовмісних бентонітових глин, модифікованої відходами (Fe(ІІІ), а також 

відходів добування черепашника для сорбції нафтопродуктів із стічних вод. 

- встановлено вплив природи модифікатора на властивості одержаних 

глинистих сорбентів.  

- підтверджено експериментами метод очищення поверхонь природних 

водойм від нафтових плівок із застосуванням сорбентів на основі 

карбонатовмісних глин та черепашника, попередньою гідрофобізованих 

пірогенним кремнеземом. 

Загальна характеристика роботи. Робота складається зі вступу,  розділів, 

висновків, списку літератури із 17 позицій, містить 7 рисунків і 3 таблиці. 

Ключові слова: сорбція, забруднення нафтопродуктами, стічні води. 



 

 

ШИФР «ОЗЕРА КАР’ЄРІВ» 
 

АНОТАЦІЯ 

Актуальність роботи. У роботі роботі проведено аналіз впливу результатів 

зупиненого сірчаного виробництва на Яворівщині на навколишнє середовище. 

Поведений моніторинг якості води Яворівського озера. Встановлені 

закономірності зміни ґрунтового покрову в прибережній зоні. 

Мета і завдання дослідження. проведення моніторингу якісного стану 

води в озері «Яворівське», дослідження процесів гравітаційної та температурної 

конвекції в озері «Яворівське» в залежності від сезонності, та її вплив на 

самоочищення озера. 

Об’єкт дослідження – якісний стан води в озері «Яворівське». 

Предмет дослідження –процеси гравітаційної та температурної конвекції в 

озері «Яворівське» в залежності від сезонності, та її вплив на самоочищення 

озера. 

  Наукова частина роботи полягає у: 

- Розробленні кологічної характеристики території до початку видобутку та 

переробки сірчаної руди; 

- встановленні екологічних наслідків експлуатації сірчаного родовища. 

Загальна характеристика наукової роботи. Наукова робота складається 

з пояснювальної записки, в яку входить вступ, 5 розділів у супроводі табличного 

і графічного до матеріалу, висновки, список використаних наукових джерел. 

Ключові слова: територія, сірчана руда, рекультивація, озеро, 

температурна конвекція, моніторинг. 
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Шифр "Нейтралізатор" 

АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність роботи. Швидке зростання світового споживання 

енергоресурсів призводить до збільшення впливу паливно-енергетичного 

комплексу на навколишнє середовище. Цей вплив надзвичайно різноманітний, він 

проявляється на всіх стадіях виробничого циклу: при видобутку, переробці і 

транспортуванні первинних енергоресурсів; при виробництві, передачі та 

споживання теплової та електричної енергії.   

Україна належить до держав недостатньо забезпечених власними 

енергоресурсами. За цим показником вона відстає від країн Західної Європи, в тому 

числі й таких, як Німеччина і Франція. 

Спалювання будь-яких видів органічних палив призводить до викиду в 

атмосферу оксидів вуглецю, азоту і сірки, різних вуглеводнів (в тому числі 

канцерогенних), сажі, сполук свинцю та багатьох інших твердих, рідких і 

газоподібних речовин. Робота більшості енергетичних установок (теплових і 

атомних електростанцій, котелень, двигунів внутрішнього згоряння і т.д.) неминуче 

пов'язана з втратами енергії і тепловим забрудненням навколишнього середовища.  

В даний час основна частина електричної енергії виробляється тепловими 

електростанціями (ТЕС), тому саме ТЕС є основний об'єкт для вивчення 

негативного впливу на біосферу. За оцінками, ТЕС споживають близько 1/3 що 

видобувається в світі палива.  

Проблеми теплових електростанцій пов’язані з тим, що вони є суттєво 

забруднюють атмосферу. При спалюванні низькосортного вугілля з домішками 

сірки; утворюється сірчистий газ, який , сполучаючись з водяною апрою в повітрі, 

спричиняє кислотні дощі. Вугілля, до того ж, не повністю згорає. Це зумовлено 

використанням застарілих технологій спалювання палива. Тому важливим для ТЕС 



є їх модернізація, налагодження очистки викидів у атмосферу, а також 

використання у господарстві золи і шлаку, які нагромаджуються на цих ТЕС. 

У залежності від типу теплосилової установки для приводу електрогенератора 

електростанції поділяються на паротурбінні (ПТУ), газотурбінні (ГТУ), парогазові  

і електростанції з двигунами внутрішнього згорання (ДЕС). 

Вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища шкідливими 

викидами з відпрацьованими газами дизельних двигунів пов'язано зі створенням 

високоефективних технологій зниження концентрації NOx на випуску з нього, що 

відноситься до дизельних електростанцій. 

Метою роботи є організація робочих процесів дизельного двигуна, що 

встановлений в електростанції, для зменшення викидів оксидів азоту з 

відпрацьованими газами відповідно до міжнародних та державних вимог. 

Завдання наукової роботи: виконати аналіз існуючих способів зниження 

викидів NOx з відпрацьованими газами (ВГ) і вибрати метод організації робочих 

процесів дизельного двигуна для поліпшення екологічних показників. Провести 

аналітичне дослідження робочих процесів дизельного двигуна для зменшення 

викидів NOx з ВГ відповідно до міжнародних та державних вимог. Розгляд 

математичної моделі селективного очищення відпрацьованих газів дизеля в 

каталітичному нейтралізаторі, що дозволяє знизити шкідливі викиди. 

Новизна та оригінальність ідеї. Аналітично обраний метод організації 

робочих процесів дизельного двигуна електростанції, що забезпечує необхідні 

екологічні показники по викидам NOx з ВГ. 

Проведено аналіз математичної моделі селективної очистки ВГ дизеля в 

каталітичному нейтралізаторі, що дозволяє вирішувати завдання підбору розчинів 

рідин, впорскується в різні зони реактора нейтралізатора. 

Використані методи дослідження. Аналітичний, заснований на відомих 

математичних залежностях розрахунку, і моделювання робочих процесів. 
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Теоретичні наукові результати. Виконано аналіз існуючих способів 

зниження викидів NOx з ВГ проведено аналіз організації робочих процесів 

дизельного двигуна для поліпшення екологічних показників. Проаналізовано 

існуючі дизельні електростанції однієї з провідних фірм виробників двигунів. 

Структура роботи. Наукова робота містить 32 сторінок, в тому числі 4 

таблиці, 7 рисунків і складається зі змісту, вступу, трьох глав, загальних висновків, 

списку літературі, що містить 19 джерел літератури. 
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Шифр: ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ 
АНОТАЦІЯ 

Актуальність – вплив будь-якої штучної речовини (пестициди, добрива, 

тощо) на біоіндикатори є основним показником доцільності її використання 

на практиці. 

Мета - дослідити вплив трьох гербіцидів на індикаторні групи ґрунтових 

організмів (черви E. foetida та мікрофлора ґрунту) в умовах лабораторії. 

Завдання: дослідити виживання червів Ε. foetida під впливом гербіцидів 

методом біотестування та оцінити вплив гербіцидів на ґрунтову мікрофлору. 

Методи досліджень: 

1. метод біотестування гербіцидів з використанням ґрунтових червів.  

2. метод визначення впливу гербіцидів на загальну чисельність 

мікроорганізмів у ґрунті. 

Загальна характеристика роботи: у роботі представлено результати 

дослідження впливу типових сучасних гербіцидів на представників 

індикаторних груп грунтових організмів в умовах лабораторії. 
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Анотація 

до студентської наукової роботи за шифром «Крейда» 
 

Актуальність. Визначення якості та безпечності крейди для захисту прав 

споживача при користуванні даним продуктом. 

Мета роботи: дослідження впливу хімічного складу крейди на організм людини. 

    Основні завдання дослідження:  

- опрацювати літературу та  дані інтернет–джерел, нормативні документи та 

методики досліджень з даної проблеми; 

- проаналізувати вплив складу крейди на її якість; 

- визначити вміст сполук кальцію та допоміжних речовин у зразках; 

- дослідити вплив якості крейди на здоров’я вчителів та учнів;  

- довести необхідність використання результатів досліджень для 

ознайомлення у шкільних закладах. 

     Об’єкт  дослідження: якість шкільної крейди різних виробників. 

     Методи дослідження: 

 теоретичні – вивчення та аналіз інформаційних джерел з даної проблеми, 

порівняння складу крейди різного виробництва, узагальнення впливу 

складових крейди на здоров’я; 

 емпіричні – визначення основного компоненту крейди та домішокякісними 

та кількісними методами аналізу, опитування вчителів та учнів. 



Шифр   ___важкі метали_________ 

АНОТАЦІЯ 

 

Дослідження останніх років свідчать про критичний стан навколишнього 

середовища, який обумовлений збільшенням кількості різних забруднювачів у 

довкіллі, не властивих йому раніше. Це відбувається, головним чином, внаслідок 

інтенсивного розвитку промисловості, нераціонального використання  

природних ресурсів та урбанізації життя суспільства.  

Серед багаточисельних забруднювачів довкілля особливе місце  займають 

важкі метали, які мають велику спорідненість до фізіологічно важливих 

органічних сполук і здатні до їх інактивації. Акумулюючись ґрунтом, рослинами 

та мікроорганізмами, вони потрапляють  по трофічним ланцюгам  до організму 

тварин,  призводять до порушення  процесів метаболізму, гальмують їх ріст та 

розвиток, а також можуть стати причиною зниження біологічної цінності  

тваринницької продукції та забрудненості токсичними речовинами і як наслідок,  

до харчових токсикозів у людини [1]. 

Беручи до уваги вирішальну роль харчування у формуванні здоров’я 

людини, необхідно зазначити, що якість і безпечність харчових продуктів 

набуває все більшого значення в час високих і широкомасштабних  технологій 

виробництва, зберігання та реалізації продовольства. Виробництво і постачання  

населенню безпечних та високої якості продуктів харчування, в тому числі 

свинини, - головне завдання тваринництва. Тому проблема техногенного впливу 

на функціонування сільськогосподарського виробництва, необхідність  розробки 

ефективних способів запобігання негативного пресингу важких металів на 

організм з метою поліпшення якості продукції тваринництва є першочерговою 

при визначенні пріоритетів наукових досліджень [2].  

Таким чином, вивчення токсичності важких металів та пошук шляхів 

зниження їхнього вмісту у продуктах тваринництва має велике практичне 

значення та потребує більш глибокого вивчення. 



АぞだТАЦІé 
ïöÜÑñÖöïькÜї ÖíÜкÜçÜї ëÜßÜöи  

«¢íÇí киïÖ0» 
 

АкöÜí¿ьÖ：ïöь. でьÜÇÜÑÖ： ç：ÑßÜçíєöьï　 ¡ëó£Üçñ çóïÖí¢ñÖÖ　 çÜÑÖÜëñïÜëïÖÜÇÜ äÜöñÖî：í¿Ü 
єÑóÖÜ； çÜÑÖÜ； íëöñë：； öí Ü¿0ß¿ñÖÜÇÜ ½：ïî　 ëñ¡ëñíî：； ½：ïь¡ÜÇÜ Öíïñ¿ñÖÖ　 – Ç：ÑëÜñ¡Üïóïöñ½ó ½í¿Ü； 
ë：ô¡ó. ЩÜ¿：öí £’　ç¿　0öьï　 ¡：¿ь¡í äÜç：ÑÜ½¿ñÖь äëÜ çóäíÑ¡ó ½íïÜçÜÇÜ £í½ÜëÜ ëóß, 　¡： Üâ：î：úÖ： 
：ÖïöíÖî：； äÜç’　£Ü0öь ：£ ëíäöÜçó½ äÜÖó¢ñÖÖ　½ ç½：ïöÜ ëÜ£ôóÖñÖÜÇÜ Ü çÜÑ： ¡óïÖ0 Öí ç：ÑäÜç：ÑÖóê 
Ñ：¿　Ö¡íê çÜÑÜöÜ¡Ü. é¡ ç：ÑÜ½Ü, ¡óïñÖь є çí¢¿óçó½ âí¡öÜëÜ½, àÜ ：ïöÜöÖÜ çä¿óçíє Öí äëÜîñïó 
âÜë½ÜçíÖÖ　 　¡Üïö： çÜÑó ： ïöíÖ çÜÑÖóê ñ¡Üïóïöñ½, íÑ¢ñ, ç：Ö ç：Ñ：Çëíє çñ¿ó¡Ü ëÜ¿ь Öñ ö：¿ь¡ó ç 
ä：Ñöëó½î： ：ïÖÜ0ôóê âÜë½ ¢óöö　 Ü çÜÑÖóê Üß’є¡öíê, í¿ñ ú Ü äëÜîñïíê öëíÖïâÜë½íî：； ëñôÜçóÖ, àÜ 
ÖíÑêÜÑ　öь £ äÜçñëêÖñçó½ ïöÜ¡Ü½, £： ïö：ôÖó½ó çÜÑí½ó äëÜ½óï¿Üçóê ： ÜëßíÖ：£ÜçíÖóê öñëóöÜë：ú íßÜ 
ÜöçÜë00öьï　 ç ïí½：ú çÜÑÜú½：.  

ぜñöí ëÜßÜöи - £íäëÜäÜÖÜçíöó öñêÖÜ¿ÜÇ：0 íñëíî：； öí £íäÜß：ÇíÖÖ　 £í½ÜëÜ ëóß íÖöëÜäÜÇñÖÖÜ 
öëíÖïâÜë½ÜçíÖÜ； Ñ：¿　Ö¡ó Ç：ÑëÜñ¡Üïóïöñ½ó ë：ô¡ó ：£ ÑÜçñÑñÖÜ0 ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ0 öí ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ0 
ñâñ¡öóçÖ：ïö0. 

Д¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 ½ñöó ßÜ¿ó äÜïöíç¿ñÖ： ÖíïöÜäÖ： £íçÑíÖÖ　: 
1) äëÜíÖí¿：£Üçíöó £íÇí¿ьÖóú ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖóú ïöíÖ ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜ； Ç：ÑëÜñ¡Üïóïöñ½ó; 
2) Üî：Öóöó ÑóÖí½：¡Ü ¡óïÖñçÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ë：ô¡ó; 
3) ëÜ£ëíêÜçíöó ñ¡ÜÖÜ½：ôÖ： £ßóö¡ó ç：Ñ äÜÇ：ëüñÖÖ　 ¡óïÖñçÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ë：ô¡ó; 
4) £íäëÜäÜÖÜçíöó öñêÖÜ¿ÜÇ：0 íñëíî：； Ñ：¿　Ö¡ó ë：ô¡ó £ ÖíúÇ：ëüó½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó 

¡óïÖñçÜÇÜ ëñ¢ó½Ü; 
5) çó£Öíôóöó ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ ñâñ¡öóçÖ：ïöь ëñí¿：£íî：； äëÜñ¡öÜ. 
ぜñöÜÑи öí ½ñöÜÑики. У ëÜßÜö： çó¡ÜëóïöíÖÜ Ç：ÑëÜñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖ： ½ñöÜÑó¡ó Üî：Ö¡ó 　¡Üïö： 

äÜçñëêÖñçóê çÜÑ £í ç：ÑäÜç：ÑÖó½ó ¡íöñÇÜë：　½ó öí Üî：Ö¡ó äëÜÑÜ¡î：úÖÜ-ÑñïöëÜ¡î：úÖóê äëÜîñï：ç Ü 
çÜÑÜú½íê £í ç½：ïöÜ½ ëÜ£ôóÖñÖÜÇÜ ¡óïÖ0; ÖÜë½íöóçÖÜ ½ñöÜÑó¡Ü çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 ëÜ£½：ë：ç £ßóö¡：ç ç：Ñ 
£íßëÜÑÖñÖÖ　 äÜçñëêÖñçóê çÜÑ; ç：öôó£Ö　ÖÜ äíöñÖöÖÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöíî：0; ：ÖïöëÜ½ñÖöí¿ьÖóú ïäÜï：ß 
çó£ÖíôñÖÖ　 ëÜ£ôóÖñÖÜÇÜ Ü çÜÑ： ¡óïÖ0 äëó¿íÑÜ½, àÜ äëÜúüÜç Ññë¢íçÖÜ íöñïöíî：0 öí äÜç：ë¡Ü. 

でöëÜкöÜëí ëÜßÜöи: ëÜßÜöí ï¡¿íÑíєöьï　 £ 39 ïöÜë：ÖÜ¡, £ Öóê 27 – ÜïÖÜçÖÜÇÜ öñ¡ïöÜ. ぜ：ïöóöь 
çïöÜä, ¿：öñëíöÜëÖóú ÜÇ¿　Ñ ç：ÑÜ½óê ë：üñÖь ：£ äÜïöíç¿ñÖÜ； äëÜß¿ñ½ó, ëÜ£Ñ：¿ó àÜ ÜäóïÜ0öь Ü½Üçó öí 
½ñöÜÑó äëÜçñÑñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь öí ëñ£Ü¿ьöíöó ç¿íïÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь, ïäóïÜ¡ çó¡ÜëóïöíÖóê Ñ¢ñëñ¿ 
(çïьÜÇÜ 32 Öíú½ñÖÜçíÖÖ　, £ Öóê 3 - ：ÖÜ£ñ½Ö：). づÜßÜöÜ ：¿0ïöëÜçíÖÜ 7 öíß¿. öí  8 ëóï.  

АäëÜßíî：　 öí çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　: Зí ëñ£Ü¿ьöíöí½ó ëÜßÜöó ÜäÜß¿：¡ÜçíÖí ÖíÜ¡Üçí ïöíöö　; 
ëñ£Ü¿ьöíöó ëÜßÜöó ½í0öь çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ç Дñäíëöí½ñÖö： ñ¡Ü¿ÜÇ：； öí äëóëÜÑÖóê ëñïÜëï：ç Üß¿íïÖÜ； 
Ññë¢íçÖÜ； íÑ½：Ö：ïöëíî：；. 

だïÖÜçÖ： ëñ£Ü¿ьöíöи. У äñë：ÜÑ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь ½í¡ïó½í¿ьÖóú ç½：ïö ëÜ£ôóÖñÖÜÇÜ Ü çÜÑ： ¡óïÖ0 
ç：Ñ½：ôíçï　 Ü ëíÖ¡Üç： ÇÜÑóÖó ： ¡Ü¿óçíçï　 ç ½ñ¢íê 6,8-10,6 ½Çだ2/Ñ½3 - 7,2-9,1 ½Çだ2/Ñ½3. でñëñÑÖ： 
£ÖíôñÖÖ　 ëÜ£ôóÖñÖÜÇÜ Ü çÜÑ： ¡óïÖ0 äëóäíÑí¿ó Öí 14 ÇÜÑóÖÜ ÑÖ　 öí ¡Ü¿óçí¿óïь ç ½ñ¢íê 6,02-8,94 
½Çだ2/Ñ½3 - 6,6-8,8 ½Çだ2/Ñ½3. ぜ：Ö：½í¿ьÖ： ¡ÜÖîñÖöëíî：； ëÜ£ôóÖñÖÜÇÜ Ü çÜÑ： ¡óïÖ0 ïäÜïöñë：Çí¿óïь 
ççñôñë： Ü 21 ÇÜÑóÖ： öí ¡Ü¿óçí¿óïь ç ½ñ¢íê 4,7-7,1 ½Çだ2/Ñ½3 - 5,2-7-6 ½Çだ2/Ñ½3. У ß：¿ьüÜïö： 
¡ÜÖöëÜ¿ьÖóê äÜÖ¡öíê ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 äëÜÑÜ¡î：； ÑÜ ÑñïöëÜ¡î：； ïç：Ñôóöь äëÜ ÖíÑêÜÑ¢ñÖÖ　 ÑÜ 
çÜÑÜú½ ÖíÑ½：ëÖÜ； ¡：¿ь¡Üïö： ß：ÜÇñÖÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç, äÜïó¿ñÖñ äñëçóÖÖñ äëÜÑÜ¡ÜçíÖÖ　 öí Öí¡ÜäóôñÖÖ　 
íçöÜêöÜÖÖÜ； ÜëÇíÖ：ôÖÜ； ëñôÜçóÖó, àÜ £Ü½Üç¿0є äÜëÜüñÖÖ　 ë：çÖÜçí¢ÖÜÇÜ ïöíÖÜ ñ¡Üïóïöñ½ó, 
¡ëÜÇÜÜß：ÇÜ ëñôÜçóÖ ç Ö：ú öí çöÜëóÖÖñ £íßëÜÑÖñÖÖ　. В 　¡Üïö： ¡Ü½äñÖïíî：úÖóê £íêÜÑ：ç äëÜäÜÖÜєöьï　 
ç¿íüöÜçíÖÖ　 äëóïöëÜ0 Ñ¿　 íñëíî：； çÜÑÜú½ Ü ½ñ¢íê ÜëßíÖ：£ÜçíÖÜ； öñëóöÜë：；, Ññ äñëñçí¢íÖÖ　 
ÑñïöëÜ¡î：úÖóê äëÜîñï：ç äëÜ　ç¿　¿óïь ç ÜßóÑçí äñë：ÜÑó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь. でóïöñ½í íñëíî：； äñëñÑßíôíє 
äëóÑÜÖÖÜ äÜÑíôÜ äÜç：öë　 £í ëíêÜÖÜ¡ ëÜßÜöó ÑçÜê ¡Ü½äëñïÜë：ç äëÜÑÜ¡öóçÖ：ïö0 12000 ¿/ÇÜÑ, àÜ 
ÑÜ£çÜ¿óöь ä：Ñöëó½Üçíöó ç½：ïö ëÜ£ôóÖñÖÜÇÜ Ü çÜÑ： ¡óïÖ0 Öí ë：çÖ： Öñ Öó¢ôñ 6 ½Çだ2/Ñ½3. ぐóç¿ñÖÖ　 
¡Ü½äëñïÜë：ç £íßñ£äñôÜçíöó½Üöь ïÜÖ　ôÖ： í¡Ü½Ü¿　öÜëó, ：£ ½Ü¢¿óçÜ0 ëñí¿：£íî：є0 ÖíÑ¿óü¡ÜçÜ； 
ñÖñëÇ：； Ü £íÇí¿ьÖÜ½：ïь¡Ü ñ¿ñ¡öëóôÖÜ ½ñëñ¢Ü £í £ñ¿ñÖó½ öíëóâÜ½. ぞñÜßê：ÑÖí ¡：¿ь¡：ïöь ¡Üüö：ç Öí 
ëñí¿：£íî：0 äëÜñ¡öÜ ïöíÖÜçóöь 78636,92 ÇëÖ., í öñë½：Ö Ü¡ÜäÖÜïö： 5,6 ëÜ¡：ç. 

К¿0чÜç： ï¿Üçí: Ç：ÑëÜñ¡Üïóïöñ½ó, ¡óïÖñçóú ëñ¢ó½, öñêÖÜ¿ÜÇ：　 íñëíî：；. 



АぞだТАЦІé 
ïöÜÑñÖöïькÜї ÖíÜкÜçÜї ëÜßÜöи  

«ñâñкö чиïöÜöи» 
 

А¡öÜí¿ьÖіïöь. ぢëÜß¿ñ½í ôóïöÜ； çÜÑó Öí ïÜôíïÖÜ½Ü ñöíä： ïöíє çïñ ß：¿ьü í¡öÜí¿ьÖÜ0. 
ぢÜÇ：ëüñÖÖ　 　¡Üïö： äÜçñëêÖñçóê çÜÑ £íÇëÜ¢Üє ÑñÇëíÑíî：є0 çÜÑÖóê ñ¡Üïóïöñ½ ： £Öó¢ñÖÖ　½ 
äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： çÜÑÜú½. ぢëóÜëóöñöÖó½ó £íßëÜÑÖ00ôó½ó ëñôÜçóÖí½ó ç ß：¿ьüÜïö： ëñÇ：ÜÖ：ç 
çóïöÜäí0öь öÜ¡ïóôÖ： ñ¿ñ½ñÖöó, àÜ ½í0öь 　¡ í¿ÜêöÜÖÖñ öí¡ ： íçöÜêöÜÖÖñ äÜêÜÑ¢ñÖÖ　. ぞí ¢í¿ь, 
ÜôóïÖ： ïäÜëÜÑó Öñ £íç¢Ñó ïäëíç¿　0öьï　 £ Üôóïö¡Ü0 ïö：ôÖóê çÜÑ, í äÜÑñ¡ÜÑó ： £Üçï：½ ç：ÑïÜöÖ：. Цñ 
çó½íÇíє ç¢óöö　 ¡Ü½äñÖïíî：úÖóê £íêÜÑ：ç, ÜÑÖó½ ：£ Öíäë　½¡：ç 　¡óê ½Ü¢ñ ßÜöó çïöíÖÜçñÖÖ　 ¿Ü¡í¿ьÖóê 
ïäÜëÜÑ Üôóïö¡ó äëóÜÑÖóê çÜÑ £í öñêÖÜ¿ÜÇ：є0 ïÜëßî：úÖÜÇÜ çó¿ÜôñÖÖ　. 

МñöÜ0 ëÜßÜöó ßÜ¿Ü äëÜíÖí¿：£Üçíöó ½Ü¢¿óç：ïöь £Öó¢ñÖÖ　 öÜ¡ïóôÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç Ü ë：ô¡Üç：ú çÜÑ： 
£í öñêÖÜ¿ÜÇ：є0 ïÜëßî：úÖÜÇÜ çó¿ÜôñÖÖ　. 

ЗíçÑíÖÖ　: äëÜíÖí¿：£Üçíöó ïÜôíïÖóú ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖóú ïöíÖ ë：ôÜ¡ ßíïñúÖ：ç ë. ゎÜëóÖь öí ë. でöóë; 
çó　çóöó äë：ÜëóöñöÖ： £íßëÜÑÖ0çíô：; £’　ïÜçíöó ë：çÖ： öÜ¡ïóôÖÜïö： äÜçñëêÖñçóê çÜÑ ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖóê 
ë：ôÜ¡; Üî：Öóöó ïöÜä：Öь ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； ü¡ÜÑó öí ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ëó£ó¡Ü ç：Ñ £íßëÜÑÖñÖÖ　 äÜçñëêÖñçóê çÜÑ 
ë：ôÜ¡ öÜ¡ïóôÖó½ó ñ¿ñ½ñÖöí½ó; £íäëÜäÜÖÜçíöó ½ÜÑñëÖ：£ÜçíÖóú ïäÜï：ß öñêÖÜ¿ÜÇ：； ïÜëßî：úÖÜÇÜ 
çó¿ÜôñÖÖ　 öÜ¡ïóôÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç ：£ ë：ô¡ÜçÜ； çÜÑó. 

だß’є¡ö ÑÜï¿іÑ¢ñÖь – öÜ¡ïóôÖñ £íßëÜÑÖñÖÖ　 äÜçñëêÖñçóê çÜÑ ë：ôÜ¡ öí ïäÜïÜßó çó¿ÜôñÖÖ　 
öÜ¡ïóôÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç £í öñêÖÜ¿ÜÇ：є0 ïÜëßî：úÖÜÇÜ çó¿ÜôñÖÖ　. 

ぢëñÑ½ñö ÑÜï¿іÑ¢ñÖь – êíëí¡öñëóïöó¡ó £íÇí¿ьÖÜÇÜ ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ öí ë：çÖ： öÜ¡ïóôÖÜïö： 
ë：ô¡ÜçÜ； çÜÑó, ïöÜä：Öь ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； ü¡ÜÑó öí ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ëó£ó¡Ü ç：Ñ £íßëÜÑÖñÖÖ　 ë：ôÜ¡ öÜ¡ïóôÖó½ó 
ñ¿ñ½ñÖöí½ó, äëóÖîóäó ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： çó¿ÜôñÖÖ　 öÜ¡ïóôÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç ：£ ë：ô¡ÜçÜ； çÜÑó £í 
öñêÖÜ¿ÜÇ：є0 ïÜëßî：；. 

МñöÜÑó öí ½ñöÜÑó¡ó. У ëÜßÜö： çó¡ÜëóïöíÖÜ Ç：ÑëÜñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖ： ½ñöÜÑó¡ó Üî：Ö¡ó 　¡Üïö： 
äÜçñëêÖñçóê çÜÑ £í ç：ÑäÜç：ÑÖó½ó ¡íöñÇÜë：　½ó, ëÜ£ëíêÜÖ¡Üçóú ½ñöÜÑ Üî：Ö¡ó ë：çÖ：ç öÜ¡ïóôÖÜïö： 
äÜçñëêÖñçóê çÜÑ öí ïöÜäñÖ　 ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； ü¡ÜÑó öí ëó£ó¡Ü, ½ñöÜÑ íÖí¿：£Ü öí äÜë：çÖ　ÖÖ　, ÖíÑíÖñ 
½ÜÑñëÖ：£ÜçíÖñ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖñ ë：üñÖÖ　 àÜÑÜ çó¿ÜôñÖÖ　 öÜ¡ïóôÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç ：£ ë：ô¡ÜçÜ； çÜÑó £í 
ïÜëßî：úÖó½ äëóÖîóäÜ½.. 

СöëÜ¡öÜëí ëÜßÜöó: ëÜßÜöí ï¡¿íÑíєöьï　 £ 32 ïöÜë：ÖÜ¡, £ Öóê 30 – ÜïÖÜçÖÜÇÜ öñ¡ïöÜ. ぜ：ïöóöь 
çïöÜä, ¿：öñëíöÜëÖóú ÜÇ¿　Ñ ç：ÑÜ½óê ë：üñÖь ：£ äÜïöíç¿ñÖÜ； äëÜß¿ñ½ó, ëÜ£Ñ：¿ó àÜ ÜäóïÜ0öь Ü½Üçó öí 
½ñöÜÑó äëÜçñÑñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь öí ëñ£Ü¿ьöíöó ç¿íïÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь, ïäóïÜ¡ çó¡ÜëóïöíÖóê Ñ¢ñëñ¿ 
(çïьÜÇÜ 32 Öíú½ñÖÜçíÖÖ　). づÜßÜöÜ ：¿0ïöëÜçíÖÜ 7 öíß¿. öí  7 ëóï.  

АäëÜßíîі　 öí çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　: ëñ£Ü¿ьöíöó ëÜßÜöó ½í0öь çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ç Дñäíëöí½ñÖö： ñ¡Ü¿ÜÇ：； 
öí äëóëÜÑÖóê ëñïÜëï：ç Üß¿íïÖÜ； Ññë¢íçÖÜ； íÑ½：Ö：ïöëíî：；. 

だïÖÜçÖі ëñ£Ü¿ьöíöó. Зí ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ0 Üî：Ö¡Ü0 　¡Üïö： äÜçñëêÖñçóê çÜÑ  ë：ôÜ¡, 　¡： Öí¿ñ¢íöь ÑÜ 
ßíïñúÖ：ç ë. でöóë öí ë. ゎÜëóÖь çó　ç¿　єöьï　 Öñç：ÑäÜç：ÑÖ：ïöь âí¡öóôÖóê öí ÖÜë½íöóçÖóê £ÖíôñÖь 
äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： çÜÑó, àÜ Öí¿ñ¢íöь ÑÜ ß¿Ü¡Ü öëÜâÜ-ïíäëÜß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê öí öÜ¡ïóôÖóê ëñôÜçóÖ. Цñ 
£Ü½Üç¿0є ÖñïäëÜ½Ü¢Ö：ïöь Ü¡ëñ½óê äÜëÜüñÖóê ë：ô¡Üçóê ñ¡Üïóïöñ½ ÑÜ ïí½Üç：ÑÖÜç¿ñÖÖ　. Зí ë：çÖ　½ó 
öÜ¡ïóôÖóê £íßëÜÑÖñÖь, ß：¿ьü：ïöь ë：ôÜ¡ є «Ç：äñëöÜ¡ïóôÖó½ó» £í ç½：ïöÜ½ ½：Ñ：, ¿óüñ ë. で¿Üô Ü Ü¡ëñ½： 
ëÜ¡ó ç：ÑÖÜïóöьï　 ÑÜ äÜ¿：öÜ¡ïóôÖóê. Зí çí¢¡ó½ó ½ñöí¿í½ó Öíúß：¿ьü £íßëÜÑÖñÖó½ó çó　çó¿óïь ë. Уïö　 
öí ë. Зí½ôóïь¡Ü, àÜ ½í¿ó êíëí¡öñëóïöó¡Ü  «Ç：äñëöÜ¡ïóôÖ：», ：Öü： ë：ô¡ó – «äÜ¿：öÜ¡ïóôÖ：». Зí 
âöÜëóÑí½ó êíëí¡öñëóïöó¡ó «Ü¿：ÇÜöÜ¡ïóôÖ：» öí «β-½ñ£ÜöÜ¡ïóôÖ：» ½í¿ó äÜçñëêÖñç： çÜÑó ë. で¿Üô, «α-
½ñ£ÜöÜ¡ïóôÖ：» – ë：ô¡ó でöÜßñ¿¡í, Уïö　, Зí½ôóïь¡Ü öí ゎÜëóÖь. でöÜä：Öь ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； ü¡ÜÑó öí 
ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ëó£ó¡Ü (Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： ：£ £ÖíôñÖÖ　½ó äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： çÜÑó ç ïÜôíïÖóú äñë：ÜÑ) Ñ¿　 
äëÜíÖí¿：£ÜçíÖóê ëñôÜçóÖ ßÜç äñëñçí¢ÖÜ «ïÜööєçóú» £ ë：£Öóîñ0 £ÖíôñÖÖ　 　¡Üïö： çÜÑó ç ïÜôíïÖóú 
äñë：ÜÑ öí ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖó½ó ÖÜë½íöóçí½ó 1-2 ¡íöñÇÜë：；.  でÜ½íëÖñ £ÖíôñÖÖ　 ëñí¿ьÖÜ； öí ú½Üç：ëÖÜ； 
ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖóê çöëíö ç íïäñ¡ö： 　¡Üïö： äÜçñëêÖñçóê çÜÑ Ü ëí£： ；； ÖñÜêó¿ьÖÜÇÜ äÜÇ：ëüñÖÖ　  Ñ¿　 öÜ¡ïóôÖóê 
ñ¿ñ½ñÖö：ç, £Ü¡ëñ½í £í¿：£í ： ½：Ñ： ßÜ¿Ü «ïÜööєçó½», àÜ çó½íÇíє äñëñÑßíôñÖÖ　 £íêÜÑ：ç ：£ ÜôóàñÖÖ　 
äÜçñëêÖñçóê çÜÑ ç：Ñ öÜ¡ïóôÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç. ЗíäëÜäÜÖÜçíÖóú ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖóú ½ñöÜÑ, 　¡óú äñëñÑßíôíє 
çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 ¡ÜÖöñúÖñë：ç ：£ ïÜëßñÖöÜ½ äëíçó¿ьÖÜ； öëó¡ÜöÖÜ； âÜë½ó äñëäñÖÑó¡Ü¿　ëÖÜ ÑÜ Öíäë　½¡Ü 
öñô：；, àÜ £íßñ£äñôÜє ñâñ¡öóçÖ：ïöь ïÜëßî：； öÜ¡ïóôÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç öí ïäëó　є äÜ¡ëíàñÖÖ0 Ç：ÑëÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ 
ëñ¢ó½Ü Öí Ñ：¿　Öî： çïöíÖÜç¿ñÖÖ　, Öñ äÜöëñßÜє £ÖíôÖóê £íöëíö. でÜëßî：úÖóú ½íöñë：í¿ Ü ¡ÜÖöñúÖñëíê 
½Ü¢ñ Üßóëíöóïь £í¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ ÖñÜßê：ÑÖÜ； ：ÖöñÖïóçÖÜïö： íßÜ çóß：ë¡ÜçÜïö： ÜôóàñÖÖ　. 

К¿0ôÜçі ï¿Üçí: ë：ô¡Üçí çÜÑí, öÜ¡ïóôÖ： ñ¿ñ½ñÖöó, ïÜëßî：úÖñ çó¿ÜôñÖÖ　. 
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ゑでどばぢ

ん¡öÜí¿áÖ：ïöá öñ½ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. だÑÖó½ £ ÖíúïñëúÜ£Ö：üóê âí¡öÜë：ç

çä¿óçÜ Öí äëóëÜÑÖñ ïñëñÑÜçóàñ ぢÜ¿：ïá¡ÜÇÜ ëñÇ：ÜÖÜ ば¡ëí；Öó ． äëÜîñï ÇÜë：ÖÖ　

äÜ¡¿íÑ：ç öÜëâÜ ： ÖíÑ½：ëÖí £íßëÜÑÖñÖ：ïöá çó¡óÑí½ó, àÜ çóÑ：¿　0öáï　 ä：Ñ ôíï ；ê

£ÇÜë　ÖÖ　. ぢÜ¢ñ¢： Öí öÜëâ’　Öóê äÜ¿　ê ÖñïÜöá Öñßñ£äñ¡Ü Öíïñ¿ñÖó½ äÜÖ¡öí½ ：

çóëÜßÖóôó½ Üß’．¡öí½, àÜ ëÜ£öíüÜçíÖ： äÜß¿ó£Ü Öóê. ず：¡ç：ÑÜçÜçíöó ïäí¿íê

öÜëâÜ ï¡¿íÑÖ：üñ, Ö：¢ úÜÇÜ £íäÜß：Çöó. べÜß ÜäñëñÑóöó äÜ¢ñ¢： Ü äëóëÜÑÖóê

ñ¡Üïóïöñ½íê öí ÜÖñ½Ü¢¿óçóöó ；ê çóÖó¡ÖñÖÖ　 ç¢óçí0öáï　 äëÜâ：¿í¡öóôÖ：

£íêÜÑó, ÑÜ 　¡óê Öí¿ñ¢óöá öí¡Ü¢ Öí£ñ½Öóú öí äÜç：öë　Öóú ¡ÜÖöëÜ¿á öñëóöÜë：；

öÜëâ’　Öó¡：ç. でäÜïöñëñ¢ñÖÖ　 £í öñ½äñëíöÜëÖó½ ïöíÖÜ½ öÜëâ’　Öóê äÜ¿：ç ：

öñ½äñëíöÜëÖó½ó äëÜîñïí½ó, àÜ ç：ÑßÜçí0öáï　 Ü Öóê, £ ½ñöÜ0 ÜäñëñÑ¢ñÖÖ　

äÜ¢ñ¢ ½Ü¢¿óçñ ：£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ïÜôíïÖóê ßñ£ä：¿ÜöÖóê ¿：öí¿áÖóê íäíëíö：ç. ぴñ

ïäëó　öó½ñ ä：ÑçóàñÖÖ0 ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； öí äëÜöóäÜ¢ñ¢ÖÜ； ßñ£äñ¡ó 　¡ ßñ£äÜ-

ïñëñÑÖáÜ äÜöñÖî：úÖÜ Öñßñ£äñôÖóê Üß’．¡ö：ç ： äëó¿ñÇ¿óê Öíïñ¿ñÖóê äÜÖ¡ö：ç

ëñÇ：ÜÖÜ, öí¡ ： ¿0Ññú, 　¡： çñÑÜöá ßÜëÜöáßÜ £ äÜ¢ñ¢ñ0.

ゑí¢¿óçÜ0 £íÑíôñ0, Ü¡ë：½ äÜïö：úÖÜÇÜ ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ ¡ëóöóôÖÜ çí¢¿óçóê

öñëóöÜë：ú, ． Öñ ö：¿á¡ó Üöëó½íÖÖ　 ：ÖâÜë½íî：；, í¿ñ ú ；； ëíî：ÜÖí¿áÖñ £ßñë：ÇíÖÖ　,

ÜßëÜß¡í ： äëñÑïöíç¿ñÖÖ　. ばï： ÑíÖ： äÜçóÖÖ： ßÜöó ÑÜïöÜäÖó½ó, ：, ¡ë：½ öÜÇÜ, ½í．

ßÜöó £íßñ£äñôñÖí ½Ü¢¿óç：ïöá ；ê ïóïöñ½íöó£íî：； £Ç：ÑÖÜ £ ÜïÜß¿óçÜïö　½ó £íÑíô,

àÜ çóë：üÜ0öáï　. ぞí ñöíä： ÜßëÜß¡ó ： íÖí¿：£Ü ÑíÖóê çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá

Üç’　£Üçíöó ÑíÖ：, äÜë：çÖ0çíöó ；ê öí äëÜÇ¿　Ñíöó Ü £ëÜôÖÜ½Ü ： ÖíÜôÖÜ½Ü çóÇ¿　Ñ：,

ïöçÜë00ôó Öí ；ê ÜïÖÜç：, Öíäëó¡¿íÑ, äÜöë：ßÖÜ öíß¿óî0, ïêñ½Ü, ¡ëñï¿ñÖÖ　, ¡íëöÜ,

Ñ：íÇëí½Ü öÜàÜ. ぴó½ çó½ÜÇí½ ç：ÑäÜç：Ñí0öá ïÜôíïÖ： ÇñÜ：ÖâÜë½íî：úÖ： ïóïöñ½ó

(ゎやで) ： öñêÖÜ¿ÜÇ：；, £íïöÜïÜçíÖÖ　 　¡óê Ñ¿　 Öí¡ÜäóôñÖÖ　, íÖí¿：£Ü, ÜßëÜß¡ó öí

ÖíÑíÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖó½ ¡ñë：çÖó¡í½ ëñ£Ü¿áöíö：ç ÜäëíîáÜçíÖóê ÑíÖóê àÜÑÜ

½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ öÜëâÜçóê äÜ¿：ç ． çí¢¿óçó½ Ñ¿　 äëóúÖ　öö　 Üäëíç¿：Öïá¡óê ë：üñÖá.

ぜñöí ： £íçÑíÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. ぜñöÜ0 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ßÜ¿Ü äëÜçñÑñÖÖ　

íÖí¿：£Ü äëóôóÖ çóÖó¡ÖñÖÖ　 äÜ¢ñ¢ Öí öÜëâ’　Öóê äÜ¿　ê öí ；ê Öíï¿：Ñ¡：ç Ñ¿　

Öíïñ¿ñÖÖ　 ç äëó¿ñÇ¿óê ëíúÜÖíê ： Üß’．¡ö：ç äëÜ½óï¿ÜçÜïö：, í öí¡Ü¢ çïöíÖÜç¿ñÖÖ　

АНОТАЦІЯ
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Торфяні пожежі
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½Ü¢¿óçÜïö： £íïöÜïÜçíÖÖ　 ßñ£ä：¿ÜöÖóê ¿：öí¿áÖóê íäíëíö：ç Ñ¿　 çóë：üñÖÖ　 £íÑíô

¡ÜÖöëÜ¿0 £í öñ½äñëíöÜëÖó½ ëñ¢ó½Ü½ öÜëâ’　Öóê äÜ¿：ç Ñ¿　 ä：ÑçóàñÖÖ　

ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； öí äëÜöóäÜ¢ñ¢ÖÜ； ßñ£äñ¡ó Ü çó£ÖíôñÖÜ½Ü ëíúÜÖ： Ü ëñí¿áÖÜ½Ü ôíï：.

が¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 äÜïöíç¿ñÖÜ； ½ñöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá äñëñÑßíôí¿Üïá çóë：üóöó

öí¡： £íçÑíÖÖ　:

- Üî：Öóöó £ÖíôñÖÖ　 öÜëâ’　Öóê äÜ¡¿íÑ：ç ç ñ¡ÜÖÜ½：î： ¡ëí；Öó;

- Üßëíöó ïÜôíïÖóú ¡¿íï ßñ£ä：¿ÜöÖóê ¿：öí¿áÖóê íäíëíö：ç öí ：ÖâëíôñëçÜÖóê

Ñíöôó¡：ç Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿0 öñ½äñëíöÜëÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü öÜëâ’　Öóê äÜ¿：ç;

- Üß‾ëÜÖöÜçíöó äíëí½ñöëó ç：£Üí¿：£íî：； ÑíÖóê ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ;

- ëÜ£ëÜßóöó ÖñÜßê：ÑÖ： Ü½ÜçÖ： äÜ£ÖíôñÖÖ　 Ñ¿　 ç：£Üí¿：£íî：； ：ÖâÜë½íî：；;

- ëÜ£ëÜßóöó ÜïÖÜçó ½ñöÜÑó¡ó çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ゎやで-öñêÖÜ¿ÜÇ：ú äëó £íïöÜ-

ïÜçíÖÖ： ゐäずん Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿0 öñ½äñëíöÜëÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü öÜëâ’　Öóê äÜ¿：ç.

だß’．¡ö ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá – £íêÜÑó àÜÑÜ ÜäñëñÑ¢ñÖÖ　 äÜ¢ñ¢ Öí öÜëâ’　Öóê

äÜ¿　ê ぐóöÜ½óëïá¡Ü； Üß¿íïö：.

ぢëñÑ½ñö ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá – äëÜÇëí½ÖÜ-íäíëíöÖ： ¡Ü½ä¿ñ¡ïó çó　ç¿ñÖÖ　 ：

ëñ．ïöëíî：； äëÜîñïÜ £íÇÜë　ÖÖ　 öÜëâ’　Öó¡：ç.

ぜñöÜÑó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. ゑ äëÜîñï： äëÜçñÑñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ßÜ¿ó çó¡Ü-

ëóïöíÖÖ： £íÇí¿áÖÜÖíÜ¡Üç： öí ïäñî：í¿áÖ： ½ñöÜÑó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá: £Ü¡ëñ½í

íÖí¿：öóôÖóú öí Ü£íÇí¿áÖ00ôóú ½ñöÜÑó – Ñ¿　 íÖí¿：£Ü ÖíÜ¡Üçóê öí ¿：öñëíöÜëÖóê

Ñ¢ñëñ¿ £ äÜïöíç¿ñÖÜ； äëÜß¿ñ½ó; ñ½ä：ëóôÖóú – Ñ¿　 Öí¡ÜäóôñÖÖ　 âí¡ö：ç;

äÜë：çÖ　¿áÖóú (Üî：Ö¡í 　¡Üïö： öÜëâ’　Öóê äÜ¿：ç); ½ñöÜÑó íëÇÜ½ñÖöÜçíÖÖ　 – Ñ¿　

ÑÜçñÑñÖÖ　 ç¿íïÖóê ïÜÑ¢ñÖá. だïÖÜçÖ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá Üöëó½íÖ： Öí

ä：Ñïöíç： £í¡ÜÖ：ç £íÇí¿áÖÜ； ñ¡Ü¿ÜÇ：；, äëóÖîóä：ç ëÜßÜöó ゐäずん, ½ñöÜÑó¡ Üî：Ö¡ó

　¡Üïö： öÜëâ’　Öóê äÜ¿：ç ぐóöÜ½óëïá¡Ü； Üß¿íïö： £í ；ê ëÜ£äÜÑ：¿Ü½ öí ë：çÖñ½ ；ê

äÜ¢ñ¢ÜÖñßñ£äñôÖÜïö： ：£ £íïöÜïÜçíÖÖ　½ ゎやで-öñêÖÜ¿ÜÇ：ú.

ぞÜçó£Öí ÜÑñë¢íÖóê ëñ£Ü¿áöíö：ç. ぞí ä：Ñïöíç： çó¡ÜÖíÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá

£íäëÜäÜÖÜçíÖÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïÜôíïÖÜÇÜ ç：öôó£Ö　ÖÜÇÜ ßñ£ä：¿ÜöÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ

Ñ¿　 ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ öÜëâ’　Öóê äÜ¿：ç £ ½ñöÜ0 çó　ç¿ñÖÖ　 ½Ü¢¿óçóê ÜïñëñÑ¡：ç

£íÇÜë　ÖÖ　 öí ïöçÜëñÖÖ　 ç：£Üí¿áÖÜÇÜ ßíÖ¡Ü ÑíÖóê ëñ£Ü¿áöíö：ç ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ Öí

ÜïÖÜç： äëÜÇëí½ÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ «Digitals Ñ¿　 Windows 95/98/NT».
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んäëÜßíî：　 ëñ£Ü¿áöíö：ç ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. だïÖÜçÖ： äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ： ëñ£Ü¿áöíöó

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí ¡ÜÖâñëñÖî：　ê: ÖíÜ¡.-äëí¡ö. ¡ÜÖâñëñÖî：； «ぞíÜ¡í.

だïç：öí. ぢëí¡öó¡í» (12.10.2017 ë., ½. ぐóöÜ½óë); ½：¢Öíë. ÖíÜ¡.-äëí¡ö. ：ÖöñëÖñö-

¡ÜÖâñëñÖî：； «でÜôíïÖ： äëÜß¿ñ½ó íÇëÜñ¡Ü¿ÜÇ：；» (01.11.2017 ë., ½. ぜó¡Ü¿í；ç);

ゑïñÜ¡ëí；Öïá¡：ú ÖíÜ¡.-äëí¡ö. ¡ÜÖâñëñÖî：； «でöí¿óú ëÜ£çóöÜ¡ ¡ëí；Öó ç ëí½¡íê

めçëÜäñúïá¡Ü； ：ÖöñÇëíî：；» (09.11.2017 ë., ½ ぐóöÜ½óë); XやV ゑïñÜ¡ëí；Öïá¡：ú ÖíÜ¡.-

äëí¡ö. ¡ÜÖâñëñÖî：； ïöÜÑñÖö：ç, íïä：ëíÖö：ç öí ½Ü¿ÜÑóê çôñÖóê «ぞíÜ¡í. ぜÜ¿ÜÑá.

ぎ¡Ü¿ÜÇ：　» (27.05.2018 ë., ½. ぐóöÜ½óë); や ゑïñÜ¡ëí；Öïá¡：ú ¡ÜÖâñëñÖî：； «でÜôíïÖ：

ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖ： äëÜß¿ñ½ó ÜëßíÖ：£ÜçíÖóê öñëóöÜë：ú» (25.10.2018 ë., ½. ぐóöÜ½óë).

ぢÜß¿：¡íî：；. げí ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá äÜ öñ½： ëÜßÜöó ÜäÜß¿：¡ÜçíÖÜ ä’　öá

ÖíÜ¡Üçóê ïöíöñú.

だïÖÜçÖ： äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ÖíÜ¡ÜçÜ； ëÜßÜöó:

- äÜ¢ñ¢： Öí öÜëâ’　Öóê äÜ¿　ê ÖñÇíöóçÖÜ çä¿óçí0öá Öí Öíç¡Ü¿óüÖ．

ïñëñÑÜçóàñ;

- çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ßñ£ä：¿ÜöÖóê ¿：öí¿áÖóê íäíëíö：ç öí íÖí¿：öóôÖóê ½Ü¢¿ó-

çÜïöñú ゎやで ÑÜ£çÜ¿　． Üöëó½íöó ß：¿áü öÜôÖÜ ：ÖâÜë½íî：0, ïöçÜëóöó ßí£Ü ÑíÖóê,

äëñÑïöíç¿　öó ÖñÜßê：ÑÖ： ÑíÖ： Ü Öíúß：¿áü äÜçÖ：ú öí £ëÜôÖ：ú Ñ¿　 ïäëóúÖ　öö　

âÜë½：; ïäëÜÇÖÜ£Üçíöó öÜú ôó ：Öüóú ëÜ£çóöÜ¡ äÜÑ：ú, £Öíúöó Öíú¡ëíàñ ë：üñÖÖ　

àÜÑÜ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ½Ü¢¿óçÜïöñú ä：ÑëÜ£Ñ：¿：ç がñë¢íçÖÜ； ï¿Ü¢ßó ÖíÑ£çóôíúÖóê

ïóöÜíî：ú Ü êÜÑ： Çíï：ÖÖ　 öÜëâ’　Öóê äÜ¢ñ¢;

- £íäëÜäÜÖÜçíÖí ½ñöÜÑó¡í çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Üî：Ö¡ó öí ç：£Üí¿：£íî：； ÑíÖóê

ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ Öí ÜïÖÜç： äëÜÇëí½ÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ «Digitals Ñ¿　

Windows 95/98/NT» äñëñÑßíôí． ïöçÜëñÖÖ　 ßíÖ¡Ü ÑíÖóê Ñ¿　 Üî：Ö¡ó, Üäñëí-

öóçÖÜÇÜ ；ê Üäëíî0çíÖÖ　, äëÜÇÖÜ£ÜçíÖÖ　 ú½Üç：ëÖóê äÜ¢ñ¢ Öí öÜëâ’　Öóê äÜ¿　ê,

í öí¡Ü¢ ½Ü¢¿óç：ïöá ßñ£äñëñëçÖÜÇÜ äÜäÜçÖñÖÖ　 ½íïóç：ç ÑíÖóê äÜ Üî：Ö0çíÖóê

Üß’．¡öíê, àÜ £Ü½Üç¿0． úÜÇÜ ÜÖ：çñëïí¿áÖ：ïöá ： äëóïöÜïÜçíÖ：ïöá ÑÜ ¡ÜÖ¡ëñöÖóê

Ü½Üç Üî：Ö¡ó ïöíÖÜ äÜ¢ñ¢ÖÜ； ßñ£äñ¡ó ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖóê öñëóöÜë：ú.





Шифр: ВЕРМИКУЛЬТУРА 

АНОТАЦІЯ 

Проведено дослідження впливу екологічних факторів на ріст і 

розвиток червоних каліфорнійських черв’яків  Eisenia fetida при технології  

біопереробки органічних відходів в умовах вермигосподарства села Стрижавка 

Вінницького району Вінницької області. 

Актуальність. Біотехнологічна трансформація органічних відходів є 

безвідходною технологією, що дає можливість одержати нове екологічно чисте 

добриво – «Біогумус» і біологічну масу - вермикультуру. А тому екологічне 

обґрунтування і розробка ефективних методів утилізації органічних відходів 

агропромислового комплексу з допомогою вермикультури в сучасному 

аграрному секторі є своєчасною, необхідною і актуальною. Особливо при 

цьому необхідні знання з впливу екологічних факторів на ріст і розвиток 

дощових каліфорнійських черв’яків Eisenia fetida.  

Метою досліджень було удосконалення, розробка, теоретичне і 

екологічне обґрунтування та дослідження впливу екологічних факторів на ріст і 

розвиток Eisenia fetida для отримання екологічно якісного органічного добрива 

нового покоління «Біогумус» та біологічної маси черв’яків  роду Eіsenia. 

Завдання. Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішення 

наступних завдань: 

- провести польові та лабораторні дослідження в умовах 

вермигосподарства села Стрижавка Вінницького району Вінницької області; 

- зробити аналіз отриманих результатів ;  

- визначити вплив різних екологічних факторів на ріст і розвиток Eisenia 

fetida при технології  біопереробки органічних відходів; 

- здійснити статистичну обробку експериментальних даних. 

Об’єкт дослідження: дощові червоні каліфорнійські черв’яки Eisenia 

fetida. 

Предмет досліджень: вплив екологічних факторів та екотехнологічні 

аспекти вермикультивування Eisenia fetida. 



Методи досліджень. Методи наших досліджень базувались на 

документах: Международный стандарт ИСО 11268-1 «Определение 

загрязнения по острой летальной токсичности у земляных червей»; 

Международный стандарт ИСО 11268-2, «Определение загрязнения по 

подавлению репродуктивности у земляных червей»; Международный 

стандарт ИСО 11268-3 «Определение загрязнения по острой летальной 

токсичности у земляных червей в полевых условиях» [3, 4, 5].  

Спосіб оптимізації складу живильного середовища для гібрида червоних 

каліфорнійських черв’яків [2]. 

 Метод одноразового відселення та оцінка стану популяції червоних 

каліфорнійських черв’яків [7].  

Наукова новизна роботи полягає у  визначенні оптимальних параметрів 

екологічних факторів, що позитивно впливають на ріст і розвиток дощових 

каліфорнійських черв’яків Eisenia fetida. А також можливість роботи 

вермигосподарства в двох технологічних режимах: вермикультивування, 

спрямованого на вирощування дощових черв'яків промислової популяції і 

вермикомпостування - спрямованого на виробництво біогумусу.  

Встановлено, що основними екологічними вимогами для 

вермикультивування до компонентів субстрату (компосту) є: температура – 18-

280С; вологість – 70-80%; кислотність (pH) - 6,0 до 8,0; щільність: в режимі 

вермикультивування – 10 - 20 тис./ложу та  в режимі вермикомпостування – 30 

- 60 тис./ложу.   

Продуктивність – одне ложе може дати щорічно 5 - 6 ц органічного 

добрива «Біогумус» і біля 100 кг біомаси черв'яків.    

При переробці черв’яками 1 т органічних відходів (у перерахунку на суху 

біомасу) отримується до 600 кг біогумусу з вмістом 25-40 % гумусових 

речовин. Результати роботи можуть бути використані при широкому 

впровадженні вермикультивування в господарствах для переробки органічних 

відходів у екологічно якісний біогумус.  
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АНОТАЦІЯ 

Постійне зростання населення визначає зростання виробництва, 

зростання споживання ресурсів, які впливають на навколишнє середовище. З 

часом людство розробило нові методи, складні технології аби не лише 

задовольнити свої потреби, ай підвищити свій комфорт, економічний 

розвиток. 

Створення будь-якого продукту включає в себе створення «тиску» на 

довкілля від постачання природних ресурсів до відходів. Взаємозалежність 

між економічним зростанням та впливом економічної діяльності на 

природній капітал через споживання ресурсів збільшує проблему утворення 

відходів у всьому світі. 

Витрати людської діяльності накопичуються в значній мірі. Це вимагає 

розробки політики, яка супроводжується економічними зусиллями та 

актуалізує соціальну проблему з метою раціонального використання 

природних ресурсів. 

Ступінь вивченості проблеми сучасних способів переробки та 

утилізації відходів та її значення у вирішенні екологічних та економічних 

завдань в Україні залишається досить низькою. Принципи комплексного 

управління відходами та проблема утилізації відходів розглядалися 

вітчизнаними та зарубіжними дослідниками (В. Н. Винниченка, Н. І. 

Ігнатовичем, Н. Г. Рибальським, О. М. Черпою, П. Р. Олиарвом, П.В. 

Вольшем, Ж. А. Девіс).  

На сьогоднішній день людина поки не в силах докорінно змінити свій 

вплив на навколишнє середовище, вона може лише пом'якшити цей вплив. 

Тож, необхідна нова стратегія. 

Гіпотеза дослідження: при впровадженні та використанні сучасних 

способів переробки та утилізації відходів на Бессарабії можна знизити 

навантаження на довкілля. 



Метою дослідження є теоретичний аналіз процесу зниження 

навантаження на довкілля Бессарабії сучасними способами переробки та 

утилізації відходів. 

Відповідно до визначеної мети та робочої гіпотези нашого 

дослідження, були поставлені наступні задачі: 

1) моніторинг проблеми переробки та утилізації відходів на Бессарабії; 

2) визначити сучасні способи переробки сміття; 

3) розкрити ефективні напрямки безвідходного виробництва; 

4) перейняти досвід країн ЄС з переробки та утилізації побутових 

відходів на Бессарабії. 

Об’єктом нашого дослідження виступає технологічні шляхи переробки 

та утилізації відходів.  

Предметом дослідження є зміст технологічної системи, що спрямована 

на впровадження ефективних технологій переробки та утилізації відходів.  

Новизна роботи полягає у пропозиції нової концепції схеми переробки 

та утилізації відходів на півдні Одещини. 

Методи дослідження: вивчення наукової, технічної та нормативної 

літератури з проблеми дослідження, соціологічне опитування, 

спостереження, аналіз отриманих даних, вивчення закордонного досвіду. 

Практичне значення роботи: закордонний досвід досліджуваної 

проблеми та пропозиції щодо ії розв’язання можуть бути у нагоді при 

вдосконаленні стратегії переробки та утилізації відходів в Україні, а саме в 

Одеській області, стратегія якої вимагає перегляду законодавчої, технічної та 

економічної точок зору. 

 

 



Евтрофікація водойм
Анотація
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Шифр «Желанне» 
АНОТАЦІЯ 

 
Дослідження стану водойм у місцях водозаборів для населення показали, 

що нормативам за санітарно-хімічними показниками не відповідали 42% 
досліджених проб, за мікробіологічними показниками - кожна четверта проба. 
Вода класифікується як забруднена й дуже забруднена IV - V рівня якості.  

Звичайно, стічні води перед скиданням у водойму піддаються очищенню. 
Але через незадовільний технічний стан очисних споруд, їх перевантаження, 
відсутність спеціальних будівельних та ремонтних підрозділів, а також 
недостатнього фінансування стічні води недостатньо очищаються, що призводить 
до забруднення водних ресурсів. 

Зокрема в даний час господарсько-побутові стоки смт. Желанне збираються 
в мережі вуличної каналізації і скидаються в яр без очищення. Практично по всіх 
інгредієнтах (крім нітратів,  сульфатів і хлоридів, нафтопродуктів) якість води на 
виході з каналізаційної мережі  не задовольняє вимогам, що пред'являються до 
скидання у природне водне середовище.  

Мета роботи - обґрунтування параметрів технології очищення 
господарсько-побутових стоків у селищах міського типу Донецької області на 
основі встановлених закономірностей розподілу зважених часток у стічній воді, 
що приведе до поліпшення екологічної обстановки в Ясинуватському районі 
Донецької області та створенню бази для забезпечення екологічної безпеки 
району, тобто захищеності навколишнього середовища і життєво важливих 
інтересів суспільства від негативних процесів впливу господарсько-побутових 
стоків на гідросферу. 

Об'єкт досліджень - водне господарство житлово-комунального комплексу 
селища міського типу Желанне Ясинуватського району Донецької області.  

Предмет досліджень - технології очищення господарсько-побутових стоків 
для їх повторного використання. 

Методи дослідження - при виконанні магістерської роботи був 
використаний комплексний метод дослідження: аналіз та узагальнення 
інформаційних джерел, присвячених питанням впливу господарко-побутових 
стоків у селищах міського типу на стан водних ресурсів, впровадження новітніх 
технологій з розширення використання стічних вод на технологічні потреби; 
експериментальні дослідження закономірностей розподілу зважених часток у 
стічній воді по гідравлічної крупності. 

Розроблена технологія очищення господарсько-побутових стоків у смт 
Желанне Ясинуватського району Донецької області. В результаті реалізації 
запропонованої схеми очищення буде отримано екологічний ефект, який полягає 
в зниженні скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти. 



Шифр роботи «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА АВІАЦІЇ» 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Акутуальність. З самого початку своєї появи авіація була прив'язана до 

нафтопереробної промисловості. Без продукції останньої вона в прямому сенсі 

слова залишалася на землі. Протягом останніх років в галузі авіаційного 

транспорту спостерігається тенденція щодо зниження затрат на експлуатацію 

авіаційної техніки. Як військова, так і цивільна авіації активно шукають шляхи 

мінімізації цих затрат. На сьогоднішній день близько чверті вартості польоту 

становить ціна на паливо. У зв’язку з тим що нафтові ресурси як сировина для 

виробництва палив вичерпуються, їх ціна постійно зростає. У зв’язку з цим у 

недалекій перспективі авіаційна галузь постане перед необхідністю заміни 

традиційних авіаційних палив на альтернативні. Окрім того значне 

занепокоєння викликає стан навколишнього середовища. Виробництво палив 

пов'язано з видобутком із надр землі викопних джерел енергії, що призводить 

до збільшення кількості СО2 в атмосфері, результатом чого є підвищення 

глобального парникового ефекту на планеті. 

Сьогодні одним із шляхів вирішення проблем впливу авіації на довкілля, 

а також питання вичерпності традиційних енергоресурсів, є перехід на 

альтернативні палива. Так провідні країни світу та організації з питань 

діяльності авіаційної галузі закликають суспільство щодо необхідності 

впровадження альтернативних авіаційних палив. Упровадження біопалив у 

авіаційній галузц дозволить у майбутньому підвищити ефективність 

використання моторних палив, функціонування авіатранспортної та 

енергетичної галузей, а також мінімізувати техногенний вплив на навколишнє 

середовище. 

Мета: дослідити можливість використання авіаційних біопалив для 

зниження впливу авіації на навколишнє середовище 

 



Завдання: 

- Проаналізувати вплив авіації на довкілля та ситуацію у галузі виробництва 

та використання альтернативних авіаційних палив 

- Одержати біодобавки до авіаційних палив переестерифікацією ріпакової та 

рижєвої олії простими спиртами та подальшою вакуумною дистиляцією; 

- Дослідити і обґрунтувати основні фізико-хімічні властивості біодобавок на 

основі метилових, етилових та ізо-бутилових етсреів ріпакової та рижєвої 

олії; 

- Дослідити фізико-хімічні властивості зразків авіаційних біопалив з 

вмістом біодобавок та проаналізувати відповідність їх якості вимогам 

стандартів на традиційне авіаційне паливо; 

- Розрахувати та порівняти індекси емісії та кількість викидів 

відпрацьованих газів повітряних суден з використанням зразків авіаційних 

біопалив та традиційного авіаційного палива; 

- Обґрунтувати можливість використання авіаційних біопалив для зниження 

впливу авіації на навколишнє середовище. 

Методи дослідження: монографічний метод, метод переестерифікації 

олії та вакуумної дистиляції естерів жирних кислот, стандартні методики 

визначення фізико-хімічних властивостей палив, .аналітичний метод 

розрахунку емісії відпрацьованих газів 

Матеріал наукової роботи викладено в трьох розділах на 39 строрінках, 

містить 20 рисунків, 4 таблиць та 23 використаних джерела літератури. 

Ключові слова: відпрацьовані гази, паливо для прд, біопаливо, 

біодобавка, естер жиних кислот, екологічні властивості, фізико-хімічні 

властивості. 



Шифр «Сонячний колектор» 

АНОТАЦІЯ 

Мета роботи – забезпечення стабільної роботи сонячного колектора в 

умовах хмарності. 

Сонячна енергія – це відновлювальний природній ресурс, для відновлення 

якого не потребується участь людини. Це найбезпечніше екологічне джерело 

енергії. Переваг сонячної енергії набагато більше ніж недоліків. Серед головних 

переваг доступність, екологічна чистота, відновлення, безпечність. До недоліків 

можна віднести – обмеження роботи тривалістю світлового часу, зниження 

ефективності при захмарені, значні ціни на фотоелементи та займання великих 

площ землі під електростанції [1].  

Енергія сонячного випромінювання, яка надходить щорічно на територію 

України, становить близько 1,2 МВт·год/м2, але лише 1% цієї енергії належить 

до ресурсів, які економічно доцільно використовувати. Відповідно до 

досліджень, можливий потенціал сонячної генерації в Україні становить 

приблизно 4 ГВт. В умовах українського клімату сонячні системи працюють 

цілорічно, щоправда ефективність різниться залежно від географічної широти 

місцевості. Середньорічний потенціал сонячної енергії в Україні досить високий, 

що дає зможу ефективно використовувати теплоенергетичне обладнання на 

території країни.  

Одним з поширених варіантів перетворення сонячної радіації в теплову 

енергію є використання сонячного колектора. Сонячний колектор – це пристрій, 

який здатен перетворити сонячну енергію в теплову енергію, для використання 

в побуті людиною в якості нагрівання води в технологічних цілях або для 

обігріву оселі. Згідно метеорологічних даних безпосередньо на території 

України сонячний колектор працює не менш 9 місяців на рік. Потенціал, 

наприклад, Донецької області в отриманні сонячної енергії складає близько 

33* 109 МВт·год/рік [1,5].  



АНОТАЦІЯ 
на наукову роботу під шифром «ПЛА2019» 

 
Актуальність: Зростання населення міст, інтенсивний розвиток 

сільського господарства, промисловості безпосередньо пов'язано з 
підвищенням обсягів споживання водних ресурсів і, як наслідок, кількістю 
стічних вод. Вода стає все більш дефіцитним ресурсом по всьому світу через 
надмірне використання та забруднення навколишнього середовища. Тому 
для запобігання водної кризи виникає необхідність у розробленні і 
впровадженні заходів комплексного використання та охорони водних 
ресурсів.  

Одним із найбільших споживачів водних ресурсів є 
сільськогосподарська галузь, де водні ресурси відіграють все важливішу роль 
у збільшенні біологічної продуктивності земельних ресурсів. На даний час, 
основною проблемою, що стримує нарощування використання водних 
ресурсів у сільському господарстві, є дефіцит води. Тому використання 
побутових стічних вод у сільському господарстві може вирішити цю 
проблему. 

Слід зазначити, що у побутових стічних водах (СВ), містяться в значній 
масі такі речовини, як азот, калій, фосфор, кальцій та ін., які знаходяться в 
розчиненому стані і є цінними добривами для сільськогосподарських 
культур. Використання СВ може та повинне стати джерелом поповнення 
органічної речовини ґрунту або рослини. Таким чином реалізується 
концепція «зеленої» економіки та вирішується ряд світових проблем, як 
екологічних так і економічних. Комплексне (повторне) використання водних 
ресурсів; проблема дефіциту прісної води; зменшення антропогенного 
навантаження на річки, тобто зменшення обсягів скидання СВ у водоймища; 
зменшення витрат на очищення СВ та енергоресурси на міськводоканалах 
малих міст та селищ; зменшення витрат при синтезі добрив. 

Мета дослідження – утилізація господарсько-побутових стічних вод 
міськводоканалів малих міст і селищ (в умовах децентралізації) у синтезі 
рідкого концентрованого хелатного добрива (ЖКХУ) для сільського 
господарства. 

Завдання дослідження – створення технології виготовлення рідкого 
концентрованого хелатного добрива на основі господарсько-побутових 
стічних вод різного походження і відомих комплексообразуючих агентів. 
Отримання органо-мінерального добрива (ЗМЗ) для потреб сільського 
господарства з заданими характеристиками (рідке, концентроване, з 
відповідним рН, стійке у часі). 



Використані методики дослідження. Аналіз вхідних господарсько-
побутових стічних вод каналізаційних очисних споруд РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал» м. Рівне проводився на Рівнеоблканалі за допомогою 
атомно-абсорбційного аналізу на AAS-1. 

Зважування  розрахованої кількості солей та комплексонатів проводили 
на електронних вагах Radwag AS 220.R2 з точністю вимірювання 0,0001г.  

Механічну фільтрацію стічних вод від зважених речовин проводили за 
допомогою фільтрувального паперу («синя стрічка») для уникнення 
кристаллоутворення при синтезі ЖКХУ.  

Знезараження (дезінфекцію) відфільтрованої СВ проводили за 
допомогою безреагентного методу - УФ-опромінення в безнапірному режимі, 
довжиною хвилі від 200 до 295 нм (оптимальна 260).  

Контроль рН розчину під час синтезу добрива проводився цифровим 
рН-метром з автокалібруванням і точністю вимірювання 0,01 рН. 

Ефективність отриманого ЖКХУ визначали по енергії проростання та 
лабораторної схожості (ГОСТ 12038-84) зерен озимої пшениці сорту 
«Самурай» без попередньої обробки протравлювачем. 
 Загальна характеристика роботи. У науково дослідній роботі   
була відпрацьована техніка отримання рідкого концентрованого хелатного 
добрива з додаванням господарсько-побутових стічних вод каналізаційних 
очисних споруд в співвідношенні 1: 1 до водопровідної води. Отримане 
органо-мінеральне добриво має склад: P2O5=50; K2O=80; (MoO4)2-=0,15; 
Zn2+=15,00; Mn2+=10,0; Cu2+=16,0; B3+=5,0; Co2+=0,10; Ni2+=0,15; S2-=19,23; 
N+=0,029; Fe3+=0,012 г/л.  
 Добриво являє собою концентрований прозорий розчин темного 
синьо-зеленого кольору, не містить зважених часток з рН = 7,9-8,2, має 
щільність - 1,20-1,25 кг/л, містить максимально необхідну і збалансовану 
кількість поживних речовин для зернових культур (пшениця, ячмінь, жито, 
кукурудза та ін.). Максимально висока концентрація добрива розрахована з 
метою розведення її у відповідному співвідношенні за потребами в 
сільському господарстві та для зменшення витрат на транспортування.  

В ході експерименту була перевірена стійкість ЖКХУ на СВ в часі, що 
визначає його придатність для тривалого зберігання (6-8 місяців). 
 Була доведена ефективність отриманого добрива шляхом визначення 
енергії проростання та лабораторної схожості зерен озимої пшениці. 
Показано, що найкращі показники спостерігаються в зразках пшениці 
замочених в концентрації ЖКХУ на СВ = 0,005 - 0,020 г/л. 

 



Шифр «Поверхневий стік» 

АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність теми. 

Щороку стан річок, озер і підземних вод в Україні погіршується. Причиною 

цього є ряд проблем: забруднення водойм викидами з підприємств, надмірне 

використання природних ресурсів, замулення та заростання водойм. 

Водні ресурси країни – одне з джерел отримання питної води для населення. 

Довгострокова стратегія розвитку водних ресурсів України дозволила б краще 

забезпечувати українців питною водою, а державі економити кошти на очистці 

води. Крім того, беручи до уваги той факт, що її запаси розподіляються по території 

України не рівномірно (найбільші вони на заході, найменші - в південних районах 

Донецької, Запорізької, Херсонської, Одеської областей), це вимагає раціонального 

використання і охорони від забруднення. 

Практично всі водні ресурси в останні роки інтенсивно забруднюються 

внаслідок збільшення впливу антропогенних чинників. А найперше водні ресурси 

страждають від забруднення промисловими та комунальними стоками, які містять 

важкі метали, органічні та бактеріологічні забруднювачі. Ще однією проблемою є 

те, що поверхневий стік вносить забруднюючі речовини в річки та озера з земель, 

які піддаються ерозії (великі та дрібні мінеральні частинки), в результаті чого 

здійснюється обміління річок та замулювання озер та водосховищ. Забруднюються 

водойми також атмосферними опадами, які вимивають промисловий і побутовий 

бруд з територій підприємств, гірничих виробок, міських вулиць. Та найголовніше, 

що таким чином у річки та озера можуть потрапляти нафтопродукти, які 

утворюють на поверхні плівку, що перешкоджає газообмінові між водою і 

атмосферою і знижує вміст кисню у воді. 

Крім того, однією з найбільших проблем є погана якість очищення стічних 

вод. Таким чином, метою наукової роботи є підвищення ефективності роботи 

очисних споруд при використанні їх для очищення поверхневих стічних вод 

промислових підприємств. 



У відповідності до поставленої мети, дослідження було спрямовано на 

вирішення наступних завдань: 

− визначити закономірності формування, якісні характеристики і 

способи очищення поверхневого стоку; 

− проаналізувати якісні характеристики дощового стоку і роботу очисних 

споруд промзливової каналізації; 

− дослідити  кінетику осадження зважених речовин і вплив на неї різних 

реагентів. 

Об'єкт дослідження – процес очищення поверхневих стічних вод 

майданчиків промислових підприємств від забруднюючих речовин шляхом 

відстоювання.  

Предмет дослідження – умови та закономірності осадження забруднюючих 

речовин поверхневого стоку промислових підприємств.  

Методи дослідження. При виконанні роботи був використаний 

фотоколориметричний метод за допомогою фотоелектроколориметра КФК- 3. 

Статистична обробка результатів проводилась з використанням комп’ютеризованої 

програми Microsoft Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Проаналізовано склад поверхневого стоку з території промислового 

підприємства і робота споруд по його очищенню. Досліджена кінетика осадження 

зважених речовин і вплив на неї різних реагентів: сульфату алюмінію, 

гідроксихлориду алюмінію, суперфлока.  

Загальна характеристика роботи. 

Наукова робота викладена на 41 сторінках, обсяг основного тексту – 31 

сторінка і складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних 

джерел, який включає посилання на 5 джерел, та 1 додатка. Робота ілюстрована 11 

таблицями та 12 рисунками. 

Ключові слова: поверхневий стік, зважені речовини, коагулянти, кінетика 

осадження. 



Шифр роботи: «ПОШКОДЖЕННЯ СПОРУД» 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Будь-який соціально-промисловий район (СПР) є достатньо складною 

системою взаємодії природних і техногенних процесів. Ці процеси 

обумовлюються складним поєднанням особливостей геолого-геофізичного 

середовища і наростаючою силою техногенного впливу на компоненти довкілля. 

Особливо гостро це проявляється в Кременчуцькому соціально-промисловому 

районі. 

Як показує досвід цивілізації, техногенні впливи на природні процеси 

призводять до збільшення катастрофічних ситуацій, які іноді розвиваються 

раптово без попереджень та являються ознаками настання катастроф і аварій. 

Перехід будівельної індустрії до багатоповерхових висотних стандартів з 

підвищенням щільності населення та зменшенням довжини комунікацій також 

породжує ряд ускладнень (геологічних і санітарно-гігієнічних) з погляду 

сейсмічної безпеки. При розміщенні висотних будівель в безпосередній 

близькості від шарів ґрунту, які стимулюються підвищенням вібрації, можуть 

відбуватися обвальні явища.  

Слід також підкреслити, що у міру зростання суспільного інтересу до 

екологічних проблем міста, зростає необхідність в глибшому опрацюванні 

питань, які пов’язані з небезпекою при дії техногенних землетрусів. 

Як правило, громадськість та її значна частина професіоналів, має слабке 

уявлення про екологічну небезпеку. Мало хто розуміє, що кожен городянин живе 

в особливих геолого-геофізичних, метеорологічних та техногенних умовах. 

Організм людини перебуває постійно в нових умовах життя і вимушений 

реагувати на цей факт. 

Тому дія техногенних землетрусів є важливим об'єктом досліджень не 

тільки сейсмологів, але і фахівців гідробудівництва, будівельників 

нафтопроводів, наземних та підземних споруд, екологів. Основні зусилля у 
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вивченні проблем, пов`язанихз дією техногенних землетрусів повинні бути 

спрямовані на їх профілактику, а остання може бути забезпечена тільки на основі 

об'єктивних законів еволюції геологічного середовища в зонах природно-

техногенних систем та надійної діагностики її стану. 

Актуальність теми. У даний час увага науковців та громадськості в 

значній мірі концентрується навколо процесів антропогенного забруднення 

компонентів навколишнього середовища, що відбувається під впливом хімічних 

чинників. В той же час, недостатньо розглянутими залишаються питання впливу 

техногенних землетрусів на стан екологічної безпеки.  

Техногенні коливання виникають при гірничих роботах, заповненні 

водосховищ, проведенні підземних ядерних вибухів, виконанні будівельних 

робіт та використанні технологічного обладнання, при русі автомобільного та 

залізничного транспорту. По інтенсивності вони змінюється від слабких 

поштовхів до катастрофічних техногенних землетрусів. 

Техногенні землетруси впливають на стійкість інженерних споруд та стан 

здоров’я людей. Вони призводять до порушень конструкцій будівель та споруд, 

підвищення їх аварійності внаслідок концентрацій механічних напруг, появи зон 

просідання, активізації обвальних явищ. 

Виходячи з вищенаведеного прогнозування рівня небезпеки впливу 

динамічних хвильових процесів на об’єкти житлово-промислового призначення 

і розробка заходів та рекомендації щодо зменшення екологічної небезпеки в зоні 

безпосереднього впливу чинників техногеннихземлетрусів є актуальною 

науково-практичною задачею. 

Для досягнення цієї мети поставлені та вирішені наступні задачі: 

1) Виявити реальні джерела техногеннихколивань в досліджуваному 

регіоні. 

2) Провести дослідження інтенсивності прояву небезпеки від цих джерел. 

Об’єктом досліджень є екологічна небезпека при дії техногенних 

сейсмоколивань. 
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Предметом досліджень є особливості формування, розвитку та проявів 

екологічної небезпеки, сформованої чинниками техногенних землетрусів. 

Методи дослідження. Для вирішення задач наукового дослідження 

застосовані наступні методи: аналіз та узагальнення літературних джерел з 

проблем екологічної безпеки при техногенних землетрусах для визначення 

невирішених питань та постановки завдань досліджень; опитування населення та 

проведення сейсмологічного моніторингу в зоні дії джерел 

техногеннихземлетрусів для встановлення факту впливу цих джерел на 

населення та споруди; апробовані стандартні методи експериментального 

вимірювання параметрів сейсмохвиль. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

- науково обґрунтовано систему заходів, щодо забезпечення екологічної 

безпеки при дії джерел техногеннихземлетрусів, що розташовані в населених 

пунктах. 

3 



АНОТАЦІЯ 

наукової роботи під шифром «ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ» 

         Тема: Утилізація органічних відходів. 

Об’єкт дослідження: відходи олійножирової промисловості – 

лушпиння соняшника. 

Мета роботи: Обґрунтування та розробка технології утилізації 

лігноцелюлозних відходів культивуванням гливи звичайної. 

Робота  складається з таких розділів: 

Розділ 1 Аналітичний огляд літературних джерел. Розглянуто 

перспективи використання біотехнологічних методів утилізації відходів, 

наведено характеристику гливи звичайної та описано субстрати, на яких вона 

може культивуватись. 

Розділ 2 Об’єкти та методи дослідження. Визначені об’єкти, 

охарактеризовані методи дослідження та розроблена програма проведення 

дослідження. 

Розділ 3 Дослідження процесів культивування гливи звичайної. 

Досліджено вплив різних факторів на біологічну ефективність (БЕ) штаму 

гливи звичайної. 

Розділ 4 Розробка технології утилізації лігноцелюлозних відходів. На 

основі результатів досліджень розроблена та обґрунтована технологія 

утилізації лігноцелюлозних відходів. 

Розділ 5 Економічна оцінка можливості утилізації лігноцелюлозних 

відходів за допомогою культивування гливи звичайної. Проведено 

економічну оцінку утилізації лігноцелюлозних відходів культивуванням 

гливи звичайної  та зроблено висновки щодо можливості запровадження 

даної технології на підприємствах. 

Загальна характеристика роботи. Розрахунково-пояснювальна записка  

стор. – 30, рис. – 9, табл. – 19, формули –  7, література – 28. 



  Перелік ключових слів: утилізація, відходи, екологічна безпека,  

органічні відходи, лігноцелюлозний комплекс, лушпиння соняшника, глива 

звичайна , міцелій, целюлоза, субстрат. 

 

 



Вероніка17б 

АНОТАЦІЯ 

В даній poбoтi виpiшенo aктуaльне питaння екoлoгiчнoгo кoнтpoлю 

зaбpуднення вoдних oб’єктiв небезпечними вiдхoдaми нa пpиклaдi пoвеpхневих 

вoд Микoлaївськoї oблaстi.  

Метoю poбoти є aнaлiз пapaметpiв якoстi пoвеpхневих вoд тa 

вдoскoнaлення системи екoлoгiчнoгo мoнiтopингу нa теpитopiї Микoлaївськoї 

oблaстi з викopистaнням бioiндикaцiї.  

Oб’єкт дoслiджень – пpoцес екoлoгiчнoгo мoнiтopингу пapaметpiв якoстi 

пoвеpхневих вoд Микoлaївськoї oблaстi.  

Пpедмет дoслiдження – метoди тa зaсoби екoлoгiчнoгo мoнiтopингу 

пapaметpiв якoстi пoвеpхневих вoд. 

Гaлузь зaстoсувaння – екoлoгiчнa безпекa пoвеpхневих вoд Укpaїни. 

Метoди дoслiдження – у poбoтi викopистaнi метoди мaтемaтичнoї 

стaтистики для oбpoбки пapaметpiв якoстi пoвеpхневих вoд; метoди 

мультиспектpaльнoгo екoлoгiчнoгo кoнтpoлю зaбpуднення вoдних сеpедoвищ з 

викopистaнням бioiндикaцiї. 

 Конкурсна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку 

використаної літератури і 3 дотатків. Містить 3 таблиці, 7 рисунків. Вико-

ристано 30 наукових джерел. 

 Ключові слова: екологічний моніторинг,вода, Миколаївська область, 

фітопланктон, біоіндикація. 



АНОТАЦІЯ 
студентської наукової роботи  

«нове рішення» 
 

Актуальність. Сучасні екологічні характеристики більшості річок України, які сформувались 
в результаті їх тотального господарського освоєння, спричинює актуальність планування та 
втілення термінових ефективних інженерних та технічних заходів в межах територій їх 
водозбірних басейнів. 
Метою роботи є обґрунтування доцільності впровадження інженерно-технічних заходів для 
покращення екологічного стану річок Рівненської області. 
Завдання:  
1) Вивчити фізико-географічні умови формування стоку річок у межах Рівненської області; 
2) Проаналізувати екологічний стан річок Рівненської області; 
3) Обґрунтувати доцільність впровадження інженерно-технічних заходів для покращення 

екологічного стану річок Рівненської області; 
4) Проаналізувати доцільність облаштування біоплато для очищення поверхневих вод річок 

Рівненської області. 
Об’єкт досліджень – процеси змін гідрохімічних параметрів поверхневих вод як відображення 
екологічного стану гідроекосистем річок. 
Структура роботи: робота складається з 53 сторінок, з них 38 – основного тексту. Містить 
вступ, літературний огляд відомих рішень із поставленої проблеми, розділи що описують умови 
та методи проведення досліджень та результати власних досліджень, список використаних 
джерел (всього 51 найменування). Роботу ілюстровано 6 табл. та 9 рис.  
Основні результати. Проведене порівняння сучасного та ретроспективного екологічного стану 
річок Рівненської області згідно “Методики оцінки … за відповідними категоріями” дозволило 
з’ясувати, що впродовж багатьох років основними формуючими факторами якості поверхневих 
вод виявляються блоки трофо-сапробіологічних та специфічних показників, які знаходяться в 
межах 3-5 категорій III  класу (стан «задовільний», ступінь чистоти «забруднена»). При цьому, 
загальний екологічний стан річок оцінюється переважно в межах II  класу якості (стан 
«добрий», ступінь чистоти «чиста»). Причиною цього виявляється вплив на результати оцінки 
1-2 категорії блоку показників сольового складу, що є регіональною характеристикою річок і 
лишається незмінною близько 50 років. 
Оскільки приорітетними забруднювачами річок Рівненської області на сучасному етапі є група 
біогенних речовин, конкретні практичні заходи з покращення якості поверхневих вод мають 
спрямовуватись на усунення основних джерел надходження азоту амонійного, азот у 
нітратного, азоту нітритного та фосфатів.  
Для загальної стабілізації стану річок України необхідна розробка і впровадження Національної 
програми з оздоровлення малих річок, якою потрібно передбачити комплекс заходів, 
спрямованих, з одного боку, на зниження антропогенного тиску на річкові та заплавні 
екосистеми, а з другого - на відтворення природних властивостей зруйнованих русел та заплав 
річок. Програма повинна ґрунтуватись на переході до ландшафтного типу управління водними 
об’єктами, коли ландшафт річкової долини з усіма природними і антропогенними об’єктами 
розглядається як єдине ціле. 
Ключові слова: річка, якість води, очищення, інженерні споруди. 



АНОТАЦІЯ 
наукової роботи під шифром "Модель" 

 

 У даній науковій роботі розроблена модель детектора іонізуючого 

випромінювання для дозиметрії. Принциповою відмінністю її від відомих 

моделей служить застосування в якості первинного перетворювача гамма-

випромінювання (датчика) кристалів CdZnTe. Переваги такого рішення, 

доведені попередніми дослідженнями, дозволили створити детектор, що має 

велику роздільну здатність, не більше 40 кеВ; більш широкий динамічний 

діапазон значень реєструється потужності дози випромінювання - від 

фонових до аварійних режимів роботи реактора; менше значення 

енергетичного еквівалента шуму. 

 Робота містить: вступ, чотири розділи, висновки, список використаних 

джерел. Число сторінок – 22, кількість рисунків - 4, кількість використаних 

наукових джерел - 11. 

 Ключові слова: апаратура контролю радіаційної безпеки, блоки 

детектування, детектор, іонізуюче випромінювання. 



АНОТАЦІЯ  

Шифр «Технології містобудування» 
 

Актуальність. Вирішення соціальних задач передбачає, зокрема, 
підвищення рівня комфорту та благоустрою в сформованих районах міст і 
селищ. Рівень комфорту крім створення належних житлових і культурно-
побутових умов потребує ще і забезпечення безпечних умов проживання 
людини (зменшення шумового навантаження на людину), що відповідають 
сучасним містобудівним вимогам і нормам. В умовах реконструкції і нового 
будівництва наявність методик, які дозволяють аналізувати шумовий режим 
територій на регіональному рівні – це дійсно актуальна задача. 

 
Мета. Проведення досліджень для розробки спеціальної програми 

побудови карт шуму на регіональному рівні 
 
Завдання роботи. Для досягнення мети роботи нами вирішені наступні 

задачі:  
1) розробка спеціальної комп’ютерної програми побудови карт шуму на 

регіональному рівні від лінійних джерел в середі програмування Delphi, в якій 
використовується мова програмування Object Pascal; 

2) побудова карт шумового забруднення Дніпропетровської області; 
3) розрахунки площі територій, що знаходяться в зонах «комфорту» та 

«дискомфорту»; 
 
Методика дослідження і реалізації. Аналітичне дослідження 

літературних джерел та сучасних розробок. Написання комп’ютерної програми 
в середі програмування Delphi, в якій використовується мова програмування 
Object Pascal  

 
Загальна характеристика роботи: 

Структура роботи: вступ, 3 розділи, висновки і література. 
Обсяг роботи: 15 сторінок 
Кількісь рисунків: - 8 

 
Ключові слова: комп’ютерне програмування, карти шуму, залізниці, 

автодороги 



Шифр: «ЕЛЕКТРОННІ ВІДХОДИ» 

АНОТАЦІЯ 
Актуальність теми дослідження. Електронні відходи становлять 1–3% 

світового виробництва муніципальних відходів [13], це близько 50 мільйонів тонн 
щорічно [24], більша частина яких накопичується у навколишньому середовищі. 
Обсяги їх утворення щорічно зростають на 3-5% [23, 12], що обумовлено 
зростанням попиту на електронне обладнання та невеликим терміном їх корисного 
використання. Електронні відходи є найбільш шкідливими серед відходів 
споживання. Вони містять більше 1000 різних речовин – до 60 елементів з 
періодичної таблиці [17], багато з яких є токсичними, зокрема свинець, ртуть, 
хром кадмій ін. [18]. Дослідження, проведені американськими експертами 
свідчать, що 70% ртуті і кадмію на полігонах США надходить саме з електронних 
відходів [22]. Щорічно в Україні на полігони твердих побутових відходів 
потрапляє близько 500 кг ртуті, 160 кг кадмію, 260 т марганцевих сполук, 250 т 
натрієвих хлоридів[2]. Електронні відходи містять дорогоцінні метали, включаючи 
золото, срібло, мідь, платину та паладій, а також інші матеріали, такі як залізо, 
алюміній, пластмаси, які можуть бути повторно використані. 

Угода про асоціацію України з ЄС [9] зобов’язує нашу державу виконувати 
низку вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами, у тому числі з 
електронними відходами. 

Постановка проблеми. Для регулювання процесів поводження з відходами 
електричного та електронного обладнання у ЄС діє Директива № 2012/19/ЕС «Про 
електричне та електронне обладнання і відходи електричного та електронного 
обладнання» [14], яка містить заходи щодо запобігання або зменшення 
несприятливого впливу процесів поводження з цими відходами. Директивою 
визначено загальні вимоги щодо їх збирання, сформульовані у 5-6 статтях 
документу, та встановлені мінімальні рівні щорічного збирання. З підписанням 
Угоди про асоціацію України з ЄС [9] наша держава буде зобов’язана виконувати 
ці вимоги з часом. Директива № 2012/19/ЕС як така, що стосується конкретного 
типу відходів, входить до другого етапу процесу імплементації європейського 
законодавства. Отже, ближчим часом встановлені цією директивою мінімальні 
норми щорічного збирання електронних відходів стануть актуальними для 
кожного міста України. На сьогоднішній день в нашій країні відсутня навіть будь-



яка інфраструктура роздільного збирання відходів електричного та електронного 
обладнання, більша частина цих відходів потрапляє на звалища.  

Проблемі роздільного збирання електронних відходів в Україні присвячено 
чимало наукових праць, зокрема Виговської Г.П., Губанової О.Р., Кравченка В.А., 
Маковецької Ю.М., Міщенка В.С., Омельяненко Т.Л., Шевченко Т.І. та ін. [1, 2, 3, 

4, 10, 11]. Відмічаючи наукову цінність цих досліджень, питання забезпечення 
реверсу відпрацьованого електричного та електронного обладнання для якомога 
повнішого збирання цього типу відходів потребує подальших досліджень.  

Мета дослідження – запропонувати спосіб забезпечення зворотного руху 
відходів електричного та електронного обладнання (електронних відходів) для 
якомога повнішого їх збирання. Об’єкт дослідження – процес роздільного 
збирання електронних відходів. Предмет дослідження – способи забезпечення 
зворотного руху відпрацьованих електронних виробів та технології мотивації 
користувачів.  

Дослідження ґрунтується на припущенні, у відповідності до якого збирання 

відпрацьованих/ застарілих електронних та електричних виробів можливе при 

використання наявного потенціалу маршрутів транспортних засобів в цілому та 

маршрутів служб доставки при відповідних торгівельних підприємств зокрема, без 

створення окремої цільової інфраструктури та логістичної системи роздільного 

збирання електронних відходів.  

Наукова новизна роботи – запропоновано спосіб забезпечення зворотного 

руху відпрацьованих/ застарілих електронних відходів на основі використання 

наявного потенціалу служб доставки при торгівельних підприємствах для якомога 

повнішого збирання цього типу відходів.  Транспортні засоби такої сервісної 

служби можуть розглядатися як потенційні мобільні приймальні пункти, які на 

зворотному шляху забирають у користувача старе побутове обладнання. Наявність 

комунікації оператора з користувачем при доставці нового обладнання дозволяє 

здійснити збирання відпрацьованих виробів у ненав’язливий спосіб та з 

мінімальними трансакційними витратами для користувача, що формує його 

мотивацію позбавлятися старих вироби належним чином.  
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Альтернативна енергетика 

 

 

Анотація 

Тема - «Альтернативні джерела енергії». 

Мета – дослідження розвитку відновлюваної енергії в Україні. 

Реферат складається з анотації, змісту, вступу, шести розділів та 
списку використаної літератури. 

Основним завданням є розгляд та порівняння альтернативних та 
відновлювальних джерел енергії (вітрової і сонячної енергії, 
біопалива, тощо), а також визначення найбільш перспективного 
виду джерела енергії. 

Ключові слова: енергія, електроенергія, вітряки, електростанції, 
тепло, енергетика. 

Реферат складається з 31 стор., 3 рис., та 7 літературних джерел.  

 

 



АГРОБЕЛЛУМ 

АНОТАЦІЯ 

Робота присвячена дослідженню стратегічних рішень ПрАТ «Компанія 

Ензим. АгроБеллум NPK– це високоефективне, збалансоване за поживними 

речовинами, готове до використання, екологічно безпечне, комплексне органо-

мінеральне добриво. Його використання дає змогу вирощувати екологічно чисту 

продукцію сільськогосподарського виробництва на основі міжнародних 

стандартів. Основною метою є отримання екологічно безпечного продукту, який 

може використовуватись, як комплексне добриво. 

Структура наукової роботи включає 4 розділи, такі як: 

- Сучасний стан ґрунтів 

- ПрАТ «Компанія Ензим» 

- Перспективи 

- АгроБеллум NPK 

Робота має обсяг 23 сторінки 

Ключові поняття: АгроБеллум, ґрунт, добриво, ензим, фосфати, 

меліорація, врожаї, екологія.  

 



Нафтопродукти 

Анотація 

Забруднення навколишнього середовища нафтою й нафтопродуктами є 

одним з найбільш масштабних і небезпечних видів впливу людини на 

навколишнє середовище. Промисловість, транспорт, оборонний комплекс – 

практично всі ланки економічної інфраструктури зіштовхуються із 

проблемою забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами в 

процесі виробництва і в аварійних ситуаціях.  

Прийнятий повсюдно підхід до ліквідації забруднень 

нафтопродуктами, по суті, є лише передислокацією проблем з одного місця 

на інше. Оскільки застосовувані сьогодні засоби хоч і дозволяють ліквідувати 

забруднення, але вимагають утилізації або поховання відходів, забруднених 

нафтопродуктами, створюючи в такий спосіб екологічні проблеми на іншій 

території, не вирішуючи їх у корені.  

Сучасні масштаби розвитку економіки і, пов’язаний із цим ріст 

забруднення навколишнього середовища, ставлять під погрозу екологічну 

рівновагу і здоров’я націй. Це вимагає пошуку нових засобів боротьби із 

забрудненням навколишнього середовища, що дозволяють повністю 

ліквідувати забруднення, без необхідності вивозу, переробки, знешкодження 

або поховання відходів, а також відновлюють і стимулюють процеси 

самовідновлення природних екосистем.  

 

Ключові слова: нафтопродукти, аварійні ситуації, здоров’я населення. 



Шифр: Гірнича хімія 

Анотація 

Хімічна промисловість – комплексна галузь, що визначає, разом з 

машинобудуванням, рівень НТП, що забезпечує всі галузі народного 

господарства хімічними технологіями і матеріалами, зокрема новими, 

прогресивними і що проводить товари масового народного споживання. 

Охорона навколишнього середовища і раціональне використання 

природних ресурсів відноситься до однієї з глобальних проблем сучасності. 

Хімічна і нафтохімічна промисловість є значним джерелом забруднення 

навколишнього середовища. За валовими викидами шкідливих речовин в 

атмосферу хімічний комплекс займає десяте місце серед галузей промисловості, 

за скиданням стічних вод у природні поверхневі водоймища – друге місце. 

Хімічна промисловість споживає велику кількість води і є джерелом 

великотоннажних відходів стічних вод. 

У світовій практиці для утилізації і знешкодження ПО і ТПО 

використовують термічні, хімічні, біологічні і фізико-хімічні методи 

У хімічному комплексі гостро стоїть проблема накопичення й утилізації 

виробничих відходів. Щорічно на підприємствах галузі утворюється близько 

14,2 млн. тонн токсичних речовин (без урахування відходів 5 класу), з яких 

знешкоджується тільки близько 20 відсотків речовин. Типовими видами 

накопичуваних відходів 1 і 2 клас є ртуть, третього класу – нафтошлами, лігнін і 

ін., четвертого – фосфогіпс, піритові огарки. 

Іншими проблемами в хімічному комплексі є також усунення ртутного 

забруднення навколишнього середовища, наявність незакладених пустот, що 

утворилися в результаті видобутку руди шахтним способом для виробництва 

калійних добрив. 

Враховуючи надзвичайно велике значення роботи по оздоровленню 

екологічної обстановки, що проводиться підприємствами галузі, в умовах 



обмежених власних засобів, для підвищення її ефективності і досягнення 

необхідних масштабів, необхідно реалізувати заходи по наданню державної 

підтримки у вигляді надання підприємствам ряду пільг. 

Досягнення екологічної безпеки в хімічному секторі передбачає 

вдосконалення нормативно-правової бази стосовно природоохоронної 

діяльності, а також створення державою умов і передумов для впровадження 

хімічними підприємствами ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій. 

Це дозволить мінімізувати негативну дію на навколишнє середовище і 

поліпшити екологічну обстановку в зоні дії підприємств хімічного комплексу. 

 



 

Шифр: Ландшафти 

 

Анотація 

Активно впливаючи на земельні ресурси, розорюючи грунти, людина 

сприяла утворенню сільськогосподарських ландшафтів. Вони формуються і 

розвиваються під впливом людини, але функціонують за природними 

закономірностями. 

Для України указана проблема особливо актуальна, адже природно–

ресурсний потенціал не нормовано експлуатується, а територія індустріально 

розвинених регіонів зазнає надмірного антропогенного навантаження та 

забруднення. За запасами корисних копалин Україна посідає вагоме місце 

серед держав світу. Це зумовило формування потужного гірничо 

видобувного комплексу. Внаслідок його експлуатації сформувалися гірничо 

промислові ландшафти. У великому різноманітті способів антропогенного 

перетворення ландшафту гірничо–видобувні роботи мають найбільш 

негативні наслідки, адже трансформація і навіть повне знищення ґрунтового 

й рослинного покриву тут протікають найбільш інтенсивно. 

Спосіб використання територій і природні властивості вихідного 

ландшафту при взаємодії призводять до формування певного типу 

антропогенного ландшафту чи „антропогенної модифікації. Фактично 

сучасні ландшафти являють собою складну мозаїку антропогенних 

модифікацій, тобто виробничих природних ландшафтів, в різній мірі 

змінених виробництвом, і ділянок природних чи слабо порушених 

ландшафтів. 

 

Ключові поняття: Самоочищення, ландшафт, природні комплекси, динаміка 

ландшафту, природні ландшафти, ландшафтний прогноз, агроландшафт, 

ландшафтно-геохімічні райони. 









АНОТАЦІЯ 

 

В конкурсній роботі здійснено вдосконалення методів та засобів 

визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення достовірності 

контролю параметрів неоднорідних водних середовищ відповідно до задач 

екологічного моніторингу з урахуванням їх оптико-фізичних характеристик 

за рахунок вдосконалення мультиспектральних методів та розроблення 

відповідних апаратно-програмних засобів. 

Метою роботи є вдосконалення методів та засобів визначення рівнів 

гострої летальної і хронічної токсичності води. 

У роботі вдосконалено метод та розроблено засіб мультиспектрального 

вимірювального контролю забруднення водних об’єктів за допомогою ряски 

малої. 

Ключові слова: гідроекологія, екологічні нормативи, еколого-

токсикологічні параметри. 

 

 



АНОТАЦІЯ 

 

В конкурсній роботі здійснена комплексна оцінка еколого-

токсикологічного стану поверхневих вод р. Південний Буг. 

Актуальність теми обумовлена необхідністю постійного підвищення 

вірогідності контролю забруднення водних середовищ з метою забезпечення 

зростаючих вимог до якості поверхневих вод. 

Метою роботи є вдосконалення методів еколого-токсикологічного  

контролю поверхневих вод річки Південний Буг у межах міста Вінниця 

методами біоіндикації по фітопланктону. 

Результати даної роботи можна використовувати для удосконалення 

методики екологічної оцінки якості поверхневих вод. 

Ключові слова: гідроекологія, екологічні нормативи, еколого-

токсикологічні  параметри. 
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