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В останні роки широко впроваджується системний підхід до визначення 

рівня екологічної безпеки міської екосистеми. На основі даного підходу можна 
стверджувати, що основним принципом формування майбутнього міста  
повинна стати гармонізація природного і соціального середовищ, забезпечення 
проживання населення в екологічно безпечних умовах, що створить належні 
передумови для забезпечення належного рівня та індексу популяційного 
здоров’я громад.  

Міська екосистема складається принаймні із трьох взаємопов’язаних 
підсистем: природної, техногенної та соціальної. Збій, «шум» в роботі однієї із 
цих підсистем обов’язково знайде своє відображення в життєзабезпеченні 
урбоекосистеми. Загальноприйнятим вважається, що екологічна безпека міста 
охоплює питання безпеки природного середовища, безпеки людини та безпеки 
антропогенного середовища в процесі його розвитку та функціонування. 
Управління безпекою життєдіяльності міста зводиться до вироблення 
гармонійного співіснування зазначених підсистем міста із врахуванням 
концепції прийнятого ризику.  

В збірнику публікуються тези Горбуновських читань «Екологічний стан і 
здоров’я жителів міських екосистем». Висвітлюються питання загострення 
проблем екологічної безпеки міських екосистем, адаптації жителів міст та 
міських біогеоценозів до глобальної зміни клімату, забруднення атмо-, гідро-, 
та літосфери, культурні константи, тощо. Значна частина зібрання присвячена 
гігієнічним аспектам формування здорового способу життя у міському 
середовищі та клінічним особливостям перебігу ряду захворювань. 

Дане зібрання може бути використано державними службовцями, 
науковцями, педагогічними працівниками, що працюють в напрямку 
збереження довкілля та екологічної безпеки. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Розпочинаючи з 2010 року в м. Чернівцях щорічно проводяться наукові 
читання в честь вшанування пам’яті відомого на Буковині та далеко за її 
межами радіоеколога Віктора Горбунова. Традиційні Горбуновські читання 
проводяться з ініціативи  Буковинського державного медичного університету, 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
та Національного Екологічного Центру України на тему «Екологічний стан і 
здоров’я жителів міських екосистем».  Цьогорічні «Горбуновські читання» 
включені до Реєстру конференцій по МОЗ України на 2016 рік та проводяться 
за міжнародною участю науковців Болгарії та Республіки Молдова.   

На читаннях будуть розглянуті наступні напрямки: 
•  «Екологічні аспекти  міських екосистем» 
•  «Перспективи покращення екологічного стану великих та малих міст» 
•  «Здоров’я жителів міст та регіонів» 

Слід зазначити, що в останні роки широко впроваджується системний 
підхід до визначення рівня екологічної безпеки міської екосистеми. На основі 
даного підходу можна стверджувати, що основним принципом формування 
майбутнього міста  повинна стати гармонізація природного і соціального 
середовищ, забезпечення проживання населення в екологічно безпечних 
умовах, що створить належні передумови для забезпечення належного рівня та 
індексу популяційного здоров’я громад.  

Бажаємо всім учасникам Читань плідної праці на благо безпечного для 
життя і здоров’я довкілля. 

 
 

О Р Г К О М І Т Е Т 
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ЗАГОСТРЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕПЕКИ МІСЬКИХ 
ЕКОСИСТЕМ – СУЧАСНИЙ ВИКЛИК ЛЮДСТВУ 
Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, Ю.Г. Масікевич 
Буковинський державний медичний університет 
58000, Чернівці, Театральна площа, 5 
E-mail: rector@bsmu.edu.ua 
 
The characteristic features of the main components and ecosystem functioning 
modern city. It is alleged that the basic principles of the future city should be to 
harmonize the natural and social environments, providing the population living in 
environmentally sound conditions create appropriate conditions for maintaining the 
index and population health communities. 

 
Міська екосистема складається принаймні із трьох взаємопов’язаних 

підсистем: природної, техногенної та соціальної. Збій, «шум» в роботі однієї із 
цих підсистем обов’язково знайде своє відображення в життєзабезпеченні 
урбоекосистеми. Загальноприйнятим вважається, що екологічна безпека міста 
охоплює питання безпеки природного середовища, безпеки людини та безпеки 
антропогенного середовища в процесі його розвитку та функціонування. 
Управління безпекою життєдіяльності міста зводиться до вироблення 
гармонійного співіснування зазначених підсистем міста із врахуванням 
концепції прийнятого ризику.  

З появою мегаполісів та їх стихійною реконструкцією за останні роки 
різко зріс вплив міського середовища на повітряний і водний басейни, зелені 
насадження та ґрунти урбоекосистем. В містах України  проживає близько 70 % 
населення країни, що безумовно визначає їх роль в загальному медико-
екологічному та економічному балансі країни. Життєзабезпечення міст вимагає 
споживання значної кількості природних ресурсів, внаслідок чого  створюється 
значна кількість газоподібних, рідких та твердих відходів.  Особлива роль 
відводиться системі водопостачання, що має за мету цілодобово забезпечувати 
населений пункт водою відповідної стандартам якості, які на жаль,  не завжди 
вдається дотримати. Як свідчать дані статистики, у більшості міст України 
якість питної води не відповідає санітарним нормам. Основними 
забруднювачами  атмосферного повітря в містах є об'єкти енергетики, 
індивідуальний сектор й транспорт. Для великих міст характерним є 
формування власного мікроклімату, аеродинамічних, термічних та радіаційних 
характеристик, спостерігаються локальні підвищення температури повітря 
порівняно з температурою навколишнього середовища та утворюватися смоги. 
Популяційне здоров’я городян виступає інтегральним показником стану 
навколишнього середовища. В результаті загазованості атмосфери міст  зростає 
кількість захворювань на ларингіт, фарингіт, кон'юнктивіт, екзему, пневмонію, 
інфаркт міокарда, бронхіальну астму, алергічні та інші хвороби. Від раку 
легенів в містах помирає значно більше людей, ніж у передмістях та сільській 
місцевості. Незадовільне поводження з твердими побутовими відходами, їх 
стихійне накопичення та гниття зумовлюють погіршення санітарно-гігієнічних 
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умов і призводять нерідко до виникнення інфекційних захворювань. Міський 
шум, особливо поблизу об’єктів інфраструктури шляхів сполучення, виступає 
причиною масових нервових захворювань неврозів та психічних хвороб. 
Особливості ритму міського життя, водночас з погіршенням екологічного стану 
довкілля, спричинюють психоневрологічні розлади та депресії, серцево-судинні 
й нервові захворювання тощо. Несприятливі екологічні умови проживання 
населення послаблюють імунну систему і призводять до скорочення тривалості 
життя та підвищеної смертності.  

Особлива роль у формуванні комфортних умов проживання належить 
зеленому поясу міст. Зелені насадження крім естетичного призначення мають 
значний вплив на поліпшення міського мікроклімату, властивостей ґрунтів, 
очищення повітря від забруднювальних речовин та збудників хвороб, 
шумопоглинання тощо. Проте, незважаючи на наявність достатньо 
деталізованої нормативно-правової бази стан зелених насаджень на території 
міст, зокрема міста Чернівці, залишається надзвичайно вразливим. 

В останні роки широко впроваджується системний підхід до визначення 
рівня екологічної безпеки міської екосистеми. На основі даного підходу можна 
стверджувати, що основним принципом формування майбутнього міста  
повинна стати гармонізація природного і соціального середовищ, забезпечення 
проживання населення в екологічно безпечних умовах, що створить належні 
передумови для забезпечення належного рівня та індексу популяційного 
здоров’я громад.  
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ РЕГЛАМЕНТІВ 
ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК  В УКРАЇНІ З 
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВИМОГАМИ 
Т.В.Адамчук  
ДП “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України” 
 

Formulated the main risks for human health in the context of changes in the 
Ukrainian legislation related to regulation of food additives. 

The law provides for the registration of objects of sanitary measures by the 
central body of executive power, which creates and ensures the implementation of 
state policy in the sphere of public health. There are automatic inclusion of food 
additives permitted in the EU in domestic registry. The above norm deprives Ukraine 
of the sovereign right to determine the security requirements to the objects of 
protection of human life. According to the EU Regulation 1333/2008 included in the 
list of permitted food additives 325. In Ukraine, the “List of food additives approved 
for use in foods” included 264 food additives. Thus, the 115 food additives are 
entered in the State Register of Ukraine without scientific justification, and even 
without them the toxicological dossier. It should be noted that for certain food 
additives in Ukraine were set more stringent standards. 

It should be noted that you can not just use the international legal framework in 
this area without adequate procedures for its harmonization and adaptation to 
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domestic conditions. Through the harmonization of Ukrainian legislation with 
international, is not allowed to reduce, adopted in the country, the level of protection 
of public health. 

 
Основні зміни, які були внесені в законодавство України щодо 

регламентації харчових добавок, та які набули чинності 20 вересня 2015 року, 
це Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» (далі – Закон). Цим Законом передбачено реєстрацію 
харчових добавок та створення Державного реєстру харчових добавок. 

В статті 30 Закону зазначено: «Частиною Державного реєстру харчових 
добавок є харчові добавки, які визнані Європейським Союзом такими, що є 
безпечними для споживання людиною. Включення зазначених харчових 
добавок до Державного реєстру не залежить від затвердження чи будь-яких 
інших дій стосовно створення та/або ведення центральним органом виконавчої 
влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони 
здоров’я, Державного реєстру харчових добавок». Тобто, передбачено 
автоматичне включення дозволених в ЄС харчових добавок до вітчизняного 
реєстру. Вказана вище норма статті 30 позбавляє Україну частини суверенного 
права визначати вимоги безпечності до об’єктів середовища життєдіяльності 
людини. 

Основним документом європейського законодавства у сфері 
використання харчових добавок є Регламент ЄС № 1333/2008 Європейського 
Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про харчові добавки. 

Згідно Регламенту ЄС 1333/2008 до переліку дозволених включено 325 
харчових добавок. В Україні до «Переліку харчових добавок дозволених до 
використання у харчових продуктах» було включено 264 харчові добавки. Із 
264 харчових добавок українського переліку, 54 харчових добавок немає в 
Регламенті ЄС 1333/2008. Таким чином, 115 харчових добавок вносяться до 
Державного реєстру України без наукового обґрунтування і навіть не маючи на 
них токсикологічного досьє. Що стосується 54 харчових добавок, яких немає в 
Регламенті ЄС 1333/2008, проведено наступний аналіз. 

Вважаємо можливим розгляд питання щодо виключення наступних 
харчових добавок із переліку дозволених в Україні, а саме: 

1) харчових добавок, які є ферментними препаратами (Е 1100 амілази, Е 
1101 протеази, Е 1102 глюкозооксидаза, Е 1104 ліпаза, каталаза, целюлаза, 
пектиназа, бета-галактозидази, глюкоамілази) і які будуть розглядатись 
окремим документом в рамках гармонізації з Регламентом ЄС № 1332/2008 
Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про харчові 
ензими; 

2) речовин: ефірні олії спиртові, водно-спиртові, СО2-екстракти, та 
есенції на їх основі; натуральні, натурально-ідентичні ароматичні речовини; 
аромати коптіння; ванілін; етилванілін, діацетил, які відносяться до 
ароматичних речовин і які будуть розглядатись окремим документом в рамках 
гармонізації з Регламентом ЄС 1334/2008 Європейського Парламенту та Ради 
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від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти із 
ароматичними властивостями, що застосовується в харчових продуктах; 

3) харчової добавки Карбюлоза – це назва медичного препарату, який 
пройшов клінічну апробацію і рекомендований Фармкомітетом МОЗ України в 
якості засобу для виведення радіонуклідів. За хімічною структурою – це 
натрієва сіль карбоксиметилцелюлози, що відповідає харчовій добавці Е 466, 
яка включена до українського переліку; 

4) речовини Лактоцид – оскільки це гігієнічний засіб для відновлення 
природного кислотно-лужного балансу зовнішніх шкірних покривів. Як 
харчова добавка не використовується в міжнародній практиці; 

5)  харчових добавок: Оксид натрію – оскільки як харчова добавка 
використовується тільки гідроксид натрію Е 524, який є в переліку дозволених; 
Амоній азотнокислий (нітрат амонію, аміачна селітра) – оскільки як харчові 
добавки використовуються тільки нітрат натрію Е 251 і нітрат калію Е 252, які є 
в переліку дозволених; 

6) харчових добавок Е 917 йодат калію і йодистий калій, які згідно 
Постанови Головного державного санітарного лікаря України № 136 від 
02.08.2001р. використовуються для йодування солі. Згідно міжнародного та 
українського законодавства ці речовини не відносяться до харчових добавок, а 
використовуються для збагачення продуктів йодом; 

7) речовин: перекис водню та алілгірчична олія, які за своїми функціями є 
технологічними добавками (допоміжними матеріалами для переробки); 

8) харчових добавок: Е 152 вугілля, Е 164 шафран, Е 411 вівсяна камідь, Е 
930 перекис кальцію; Е 908 віск рисових висівок, Е 909 спермацетовий віск, Е 
910 воскові ефіри, Е 913 ланолін, Е 940 хладон, Е 1510 етанол, E 472g 
сукцинільовані моногліцериди, Е 519 сульфати міді, желатин, які не включені 
до переліку дозволених в Регламенті ЄС № 1332/2008, Загальному стандарті на 
харчові добавки (Codex Stan 192-1995), Технічному регламенті Митного союзу 
(ТР ТС 029/2012), а також на які (крім Е 472g і Е 519) немає специфікацій 
Об’єднаного комітету експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок (JECFA) і на 
сьогоднішній день не розглядаються як харчові добавки в міжнародному та 
європейському законодавстві; 

9) харчових добавок: Е 905а Вазелінова олія харчова, Е 905 Валелін, Е 
905с Парафін, так, як в Регламенті ЄС № 1332/2008 дозволена харчова добавка 
Е905 Мікрокристалічний віск. 

Але, наголошуємо, що необхідно врахувати правовий аспект щодо 
виключення з переліку дозволених, вказаних вище харчових добавок. 

Харчові добавки, які вважаємо за необхідне залишити в переліку 
дозволених в Україні, хоча їх немає в Регламенті ЄС 1333/2008: 

1) харчові добавки: Е 181 таніни, Е 201 сорбат натрію, Е 305 аскорбіл 
стеарат, Е 342 фосфати амонію, Е 386 етилендиамін тетраацетат динатрій, Е 510 
хлорид амонію, Е 539 тіосульфат натрію, Е 636 мальтол, Е 637 етилмальтол, Е 
1400 декстрин – так, як вони є в переліку Загального стандарту на харчові 
добавки (Codex Stan 192-1995), Технічному регламенті Митного союзу (ТР ТС 
029/2012) і використовуються у виробництві харчових продуктів в Україні; 
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2) метилвіолет, родамін, фуксин кислий так, як вони використовуються 
для маркування харчових продуктів в Україні; 

3) харчові добавки отизон (аналог Е 950 ацесульфаму К) і сахарол 
(екстракт стевії), які є розробками вітчизняних вчених і щодо яких проведені 
токсикологічні дослідження. Хоча необхідно зазначити, що на сьогоднішній 
день промислове виробництво отизону відсутнє, а сахарол випускається у 
вигляді екстрактів стевії. 

Слід зауважити, що для деяких харчових добавок в Україні були 
встановлені більш жорсткіші нормативи (нижчий максимально-допустимий 
рівень, обмежена сфера застосування), ніж в ЄС законодавстві.  

Ми хочемо підкреслити, що Законодавство ЄС є для нас важливим як 
умова імпорту харчових продуктів до ЄС, підвищення якості, безпечності та 
конкурентоздатності продукції та виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Але 
варто зазначити, що неможливо використовувати міжнародну нормативно-
правову базу в зазначеній галузі без адекватної процедури її гармонізації та 
адаптації до вітчизняних умов. Проводячи гармонізацію українського 
законодавство з міжнародним, не допустимо знижувати, прийнятий в країні, 
рівень захисту здоров'я громадян.  

 
ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ НАНОПРОДУКТІВ 
Н.Й. Андрійчук 
Буковинський державний медичний університет 
58000, Чернівці, Театральна площа, 5 
 

 Nowadays the study of nanotoxicity is of primary significance. The properties 
of nanoparticles that effect toxicity include: chemical composition, size, solubility, 
shape, surface area, surface charge and so on, which should be accounted in risk 
assessment and systemic hygienic standardization of nanoproducts. 

 
Однією з основних причин інтересу науковців до застосування 

нанопродуктів є унікальні можливості, пов’язані з їх структурою: 
наноматеріали являють собою складні об’єкти, наноструктуровані на поверхні 
або в об’ємі, і можуть розглядатись як особливий стан речовини, оскільки 
нанорозмірні частинки володіють надмірною порівняно з монолітними 
матеріалами енергією [2, 6]. Це пов’язано, в основному, з підвищеною 
кількістю атомів, що знаходяться в приповерхневих шарах, які мають зв’язки, 
що не компенсуються, на поверхні і порушену симетрію в розподілі сил, що 
діють на них. У результаті спостерігається висока активність наночастинок 
(НЧ) до взаємодії з навколишнім середовищем (прискорення процесів 
адсорбції, іонного й атомного обміну, контактної взаємодії із структурними 
елементами). Виникає проблема, пов’язана з виникненням аномальних 
властивостей матеріалів при переході від макрооб’єктів до нанорозмірних [4]. 

Відомо, що із зменшенням розмірів частинок до нанометрів, значно 
змінюються їх фізико-хімічні, фізіологічні, біохімічні, токсикологічні та 
фармакологічні властивості. Саме тому, важливим завданням є встановлення 
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наявності структур такої розмірності у природі та організмі людини і вивчення 
їх властивостей [3]. Необхідно брати до уваги мікро- та нанорозміри 
фізіологічних речовин, медикаментів та біологічних об’єктів при аналізі нової, 
відмінної від мікророзмірної, дії нанопродуктів. Більшість авторів вважають, 
що наноматеріали необхідно відносити до нових матеріалів і продукції, 
характеристика потенційного ризику яких для здоров’я людини та стану 
середовища існування у всіх випадках є обов’язковою.  

Багатогранна залежність токсичності НЧ від їхніх структурних, фізичних 
і хімічних властивостей поки ще не дозволяє досконально інтегрувати та 
сформувати специфічні підходи до їхньої токсикологічної оцінки [2]. Хоча в 
деяких експериментальних дослідженнях дії НЧ на організм простежувався 
зв’язок «доза-ефект», з вищеназваних причин випливає гіпотеза, що класичне 
визначення концентрації маси НЧ за принципом «доза-ефект» не може бути 
використано як основний критерій оцінки токсичності наноматеріалів. Тобто, 
токсичність НЧ залежить не стільки від дози, скільки від особливостей поверхні 
та хімічного складу. У свою чергу невизначеність токсичних доз для НЧ поки 
що не дає можливості переходу до системного гігієнічного нормування 
нанопродуктів [1]. Для нанопродукції, враховуючи вищевикладену специфіку 
властивостей, методологія оцінки ризику, що базується на повній 
токсикологічній оцінці речовини чи сполуки, визначенні залежності «доза-
ефект», даних вмісту речовини в об’єктах навколишнього середовища і т.д., 
може бути неприйнятною, у зв’язку з багатьма причинами [5]: 

- токсикологичні властивості наноматеріалів є результатом не тільки їх 
хімічного складу, але й різноманітності їх інших особливостей, таких як 
характеристики поверхні, розмір, форма, склад, хімічна реактивність  тощо; 

- наявні токсикологічні методології засновані на визначенні токсичності 
речовини відносно масової концентрації, що не прийнятно для НЧ, для яких 
однією із визначальних властивостей є величина площі поверхні або їх число; 

- відсутні стандартизовані індикатори нанотоксичності, які обов’язково 
повинні враховувати значимість таких характеристик, як характеристики 
поверхні, розмір, форма, склад, хімічна реактивність частинок, що їх складає; 

- відсутні дані про органи-мішені дії конкретних наноматеріалів; 
-методи виявлення, ідентифікації, кількісного визначення  

наноматеріалів, що могли б достовірно відрізнити їх від хімічних аналогів у 
макродисперсній формі, недостатньо розроблені; 

- відсутні або недоступні нові бази даних і математичні моделі, що  
опираються на досягнення біоінформатики і на експериментальні дані щодо 
токсичності окремих наноматеріалів.  

У зв’язку з цим необхідно, щоб кожен індивідуальний наноматеріал був 
повною мірою вивчений у токсикологічному аспекті з визначенням допустимої 

добової дози або  умовно допустимого добового (місячного) надходження. 
Необхідно також створити інформаційні ресурси з біобезпеки наноматеріалів. 

Література: 
1. Перспективи впровадження нанотехнологій і наноматеріалів у харчовій 

промисловості, їх гігієнічна оцінка та актуальні завдання наногігієни 
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І. М. Бахнарел, А. І. Фердохлeб, В. П. Бебих 
Національний Центр Громадського Здоров’я 
Наукова лабораторія – Гігієна праці 
Державний медичний і фармацевтичний університет Ніколає Тестіміцану 
2028, Республіка Молдова, 
Кишинів, вул. Г. Асакі, 67а 

 
Workers’ health, safety and well-being are important issues for working 

people. People and work environment as part of the ecological system began to lose 
their conformity with the development of social and labor relations in modern 
conditions. The workplace should be regarded as a place: 1) for strengthening 
workers’ health; 2) for prevention of occupational injuries, occupational and work-
related disease; 3) for providing support to old-aged workers, persons with chronic 
diseases or limited work capacity; 4) also for assessment and improvement of 
people’s health in general. 

  
Навколишнє для людини середовище складається з природних (земля з її 

надрами, гідросфера, біосфера і т.д.) і штучних чинників (населені пункти, 
сільське господарство, транспорт, промисловість і т.д.). Біологічні особливості 
організму людини, що сформувалися протягом еволюції людства, обмежують 
рамки і можливості його існування в навколишньому середовищі. Розвиток 
соціально-трудових відносин в сучасних умовах призвело до збільшення 
економічного потенціалу багатьох країн, до збільшення економічного 
прибутку, але в той же час породило певні протиріччя між працівником і 
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засобами виробництва. При цьому людина і виробниче середовище, як частини 
екологічної системи, стали втрачати взаємовідповідність. Виникли протиріччя 
між формами організації та умовами праці, ризиками, пов’язаними з ними з 
одного боку, і уявленнями про профілактику та контроль над цими ризиками, 
фізичними, фізіологічними і психофізіологічними можливостями організму з 
іншого боку. Несприятливі умови праці, фактори виробничого ризику 
створюють навантаження, що перевищує адаптивні можливості організму та 
призводить до виникнення професійних та професійно-обумовлених 
захворювань, виробничих травм. 

За існуючими на сьогоднішній день оцінками Міжнародної організації 
праці та Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно від пов’язаних з 
роботою нещасних випадків і захворювань гине 2,34 млн. людей, в тому числі 
приблизно 2,02 млн. вмирає від різноманітних професійних захворювань, 
виробничих нещасних випадків або травм. Щорічно фіксується 160 мільйонів 
нових випадків професійно-обумовлених захворювань. Необхідно відзначити, 
що ці дані відображають лише ті випадки травм і захворювань, які 
відбуваються на офіційно зареєстрованих робочих місцях. У багатьох країнах 
значна кількість працівників нелегально трудяться на робочих місцях, де 
відсутні як облік виробничих травм і захворювань, так і їх профілактика. 

Статистика смертності, інвалідності та професійно-обумовленої 
захворюваності вказує на різні причинні фактори. Так, виникнення нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань пов’язано виключно з 
факторами виробничого ризику / умовами праці, виникнення професійно-
обумовлених хвороб тільки частково пов’язано з умовами праці. 

Аналіз 372 історій хвороб та санітарно-гігієнічних характеристик умов 
праці хворих з професійною патологією за період 1998-2015 роки 
дали змогу ранжувати небезпеку факторів професійного ризику в залежності 
від часу їх експозиції для розвитку професійної патології (професійний стаж 
хворого). На першому місці знаходяться біологічні фактори ризику з часом 
експозиції 17,05±1,33 років; далі йдуть хімічні чинники, час експозиції 
21,52±1,03 років; алергени (23,5±1,29 років), промислові аерозолі (22,56±2,23 
років) і т.д. У структурі професійних захворювань превалюють остеохондроз – 
32,5±4,28% від загальної кількості випадків професійних захворювань, далі – 
енцефалопатія (10,1±4,95%), алергія (9,6±4,91%), туберкульоз (7,7±5,04%) і т.д. 

Професійні захворювання, виробничі травми та інвалідність пов’язані з 
рівнем розвитку соціально-трудових відносин, стану навколишнього (в тому 
числі і виробничого) середовища. В сучасних умовах в медицині праці 
необхідно перенести акцент з матеріальної (виробничої) складової 
навколишнього середовища на соціально-психологічне робітниче середовище, 
на профілактику здоров’я працюючих, надання підтримки літнім працівникам і 
особам з хронічними захворюваннями або з обмеженою здатністю до праці. 

Висновки: Робоче місце, як частина екосистеми, має розглядатися як 
місце для зміцнення здоров’я працюючих, для профілактики виробничих травм, 
професійних та професійно-обумовлених захворювань, а також для оцінки та 
поліпшення здоров’я людей в цілому. 
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Abstract: Ecosystem – is an open thermodynamic functionally integrated system, 

which is exist in account of entrance of substances and energy from the external 
environment, self developing, self regulating and give to the external environment part 
of these substances and energy. In result of disturbance of integrity of ecosystem there 
appear preconditions, which can negatively influence on a health status of population 
that residents mountain area.     

 
Лісові екосистеми – найважливіша складова біосфери. Збереження лісів, їх 

раціональне використання – необхідна умова життєзабезпечення людства на 
планеті Земля. 

Екосистемою екологи називають природну єдність живих і мертвих 
елементів, у результаті взаємодії яких створюється стійка та тривка система, де 
відбувається кругообіг речовин і енергії між їх живими і неживими складовими 
частинами. Екосистеми зустрічаються в природі самих найрізноманітних 
розмірів. Вони можуть бути  дуже великими і вкрай малими. Наприклад, озеро, 
лісовий масив (ялинові ліси Карпат) і пеньок, дерева в стадії перегнивання. 
Екосистема – це відкрита термодинамічна функціонально цілісна система, яка 
існує за рахунок надходження з навколишнього середовища речовин та енергії, 
самостійно розвивається, саморегулюється і віддає в оточуюче середовище частку  
цих речовин та енергії. 

Ліси доцільно вивчати як макроекосистему і мікроекосистему, беручи за 
елементарну одиницю екосистем площу лісостану.  

Загалом поняття «екосистеми» універсальне і загальнобіологічне. За М.А. 
Голубцем більш-менш повний обсяг поняття «екосистеми» повинен би включати в 
себе наступні характеристики: 

а) природність. Природна, чи створена людиною функціональна система 
всієї сукупності живих істот, пов’язаних між собою трофічними та іншими 
зв’язками, які взаємодіють між собою таким чином, що потік енергії, який 
проходить через цю систему, сприяє створенню відповідної трофічної 
структури та харчових ланцюгів;  

б) живучість. Підтримання видової різноманітності, біотичного кругообігу 
(речовинного обміну між живими і неживими компонентами, біоценозом і 
біотопом) та накопиченням вільної енергії; 

в) термодинамічність. Це термодинамічно відкрита (джерело енергії – 
сонце знаходиться за межами екосистеми), взаємопов’язана із сусідніми 
екосистемами (між ними відбувається постійний міжекосистемний речовинно-
енергетичний обмін), відносно стійка до зовнішніх забруднень, стабільна в 
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часі, самоорганізована і саморегульована (кібернетична), жива (біотична) 
система; 

г) маштабність. Це будь-яких розмірів система, будова і рівень 
організованості якої забезпечується її тривалим самопідтриманням, 
матеріально-енергетичною трансформацією та біотичним кругообігом. 

Функціонування штучних екосистем, як правило, вимушена 
підтримувати людина. Цим же автором досліджувались консорційні 
екосистеми ялини звичайної, яка росте в Буковинських Карпатах. Консорція 
відзначається всіма властивими для екологічних систем показниками, 
включаючи живі компоненти, середовище їх існування, кругообіг речовин і 
трансформацію енергії. За даними інших авторів, зі смерекою співживе до 50 
видів ектомікоризних грибів, її насіння і бруньки поїдають смерековий 
шишкар і дятли, молоді рослини пошкоджують зайці і кролики, різні 
органи поїдають білка звичайна, мишовидні гризуни і полівки, олені, сарни і 
зубри. З нею трофічними зв’язками пов’язано близько 100 видів комах, серед 
яких багато шкідників насіння, шишок, коренів, бруньок, хвої, пагонів, кори, 
стовбурів.  

Вплив факторів середовища на живі організми і рослинний покрив землі 
визначається самим життям, суттєвою ознакою та обов’язковою умовою якого є 
оновлення його складових частин у процесі органічного обміну з навколишнім 
середовищем. Для цього необхідно враховувати екологічні фактори природного 
середовища, які поділяються на три великі групи: 

І. Абіотичні (неорганічна природа) кліматичні: світло, тепло, опади, 
вологість повітря, вітер, випаровування, вуглекислий газ, атмосферне електричне 
поле (блискавки.), геологічні:склад гірських порід, поверхневий стік, повені, 
землетруси, вулканічна діяльність, едафічні:волога в грунті, концентрація 
ґрунтового розчину, комплекс    фізичних властивостей грунту, об’єм     
(потужність, лісова підстилка). II. Біотичні  рослини ,тварини. III. Антропогенні. 

Висновок. Вплив людини на рослинний покрив і тваринний світ, 
виснаження природних ресурсів, руйнування грунтів, забруднення навколишнього 
середовища, надмірна експлуатація гірських лісів Карпат, зміна природнього 
середовища, використання значних площ під забудову – все це створює 
передумови для порушення цілосності екосистеми.  
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Researched legal and organizational aspects of urban greening. It is shown that 

that remains relevant accounting Chernivtsi green space limited and special use. It is 
also necessary in the coming days to develop the concept of preserving the green belt 
of the city of Chernivtsi. Recommendations regarding organizational measures aimed 
at maintaining optimum assimilation surface of the green belt of Chernivtsi. 

 
Збереження та відтворення  зелених насаджень без сумніву є запорукою 

підвищення екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки громадян, 
забезпечення високого рівня збалансованого розвитку урбоекосистеми. 

Нормативно-правовою основою озеленення міст  служать: Закон України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України «Про рослинний світ»,  
Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон України «Про 
екологічну мережу України», Постанова Кабінету Міністрів України від 
01.08.2006р. «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах», Правила утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України, затверджені Наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. 
№105, ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень. На основі даних нормативно-правових актів рішенням десятої сесії 
VI скликання Чернівецької Міськради від 28.07.2011 р. N 239 затверджено 
«Тимчасові правила благоустрою м. Чернівці». Проте, незважаючи на наявність 
достатньо деталізованої нормативно-правової бази стан зелених насаджень на 
території міст, зокрема міста Чернівці, залишається надзвичайно вразливим. 

 Серед факторів, під впливом яких знижується життєздатність і втрачається 
естетична та санітарно-гігієнічна функції міських насаджень: рівень 
забруднення атмосфери та ґрунту автомобільними викидами; порушення 
технології посадки  та догляду за зеленими насадженнями; пошкодження дерев 
шкідниками та хворобами; вандалізм, механічні пошкодження тощо. 

Відповідно до загальноприйнятої класифікації міські насадження за 
призначенням поділяють на: зелені насадження загального користування 
(розташовані на території парків, скверів, бульварів, насадження лісопарків, 
гідропарків та інших територій, які мають вільний доступ для відпочинку); 
зелені насадження обмеженого користування (насадження на територіях 
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громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, 
промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і 
спортивно-оздоровчих установ та інші); зелені насадження спеціального 
призначення (насадження вулиць, насадження на ділянках санітарно-захисних 
зон довкола промислових підприємств, насадження кладовищ, водоохоронні, 
вітрозахисні, протиерозійні насадження, насадження розсадників, 
квітникарських господарств). 

Важливим для забезпечення охорони та використання зелених насаджень 
населених пунктів є їх облік та складання реєстру за видовими складом та 
віком. Відповідно до існуючих норм та вимог облік зелених насаджень 
покладено на органами місцевого самоврядування. Однак, даний облік носить 
фрагментарний характер і стосується, в кращому випадку, зелених насаджень 
об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Так, завдяки діяльності 
колишнього Державного управління охорони навколишнього природного 
середовища у Чернівецькій області (підрозділу Мінприроди України до 2013 
року) було створено реєстр об’єктів ПЗФ міста Чернівці, оформлено для  них 
охоронні зобов’язання та паспорти. Після ліквідації регіональних 
представництв Мінприроди (управлінь охорони навколишнього середовища в 
областях) Постановою КМУ в 2013 році питання погодження знесення зелених 
насаджень покладено на Державні екологічні інспекції в областях (підрозділ 
Мінприроди). Слід зазначити, що для Чернівців актуальним залишається облік 
зелених насаджень обмеженого та спеціального користування. З цією метою 
необхідно розробити цільову программу для реалізації якої залучити бюджетні 
кошти та науковий потенціал вищих навчальних закладів міста.  

 Особливої уваги заслуговує також формувальна, омолоджувальна обрізка 
та санітарна прочистка дерев та кущів на території міста (із збереження 
оптимальної асимілюючої поверхні); поступова заміна насаджень, які досягли 
вікової межі на знакові дерева та чагарники для досягнення ландшафтної 
індивідуальності; активне впровадження квіткового оформлення паркових 
територій; оновлення якісного стану і збільшення асортименту зелених 
насаджень при здійсненні реконструкції і ремонтів об’єктів зеленого 
господарства. 
 Враховуючи те, що зелені насадження виконують важливу полі- 
функціональну роль для міської екосистеми Чернівців (очищають надзвичайно 
загазоване автотранспортом повітря від пилу та газів, формують мікроклімат, 
створюють умови для відпочинку жителів, поглинають шумове забруднення, 
проявляють фітонцидну дію, формують ландшафти житлових районів тощо), а 
також приймаючи до уваги реальний стан зелених насаджень спеціального та 
обмеженого користування, вартує  найближчим часом розробити концепцію 
комплексного збереження зеленого поясу міста Чернівці. 
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Мета дослідження. Оцінити шкідливий вплив чинників зовнішнього 

середовища у дітей, хворих на бронхіальну астму (БА), за допомогою 
неінвазивного маркеру буккального епітелію.   

Матеріал і методи. Обстежено 149 хворих на БА дітей шкільного віку, 
яких залежно від місця мешкання розподіляли на 2 клінічні групи порівняння: 
мешканці міста ввійшли до складу І групи (69 дітей, 26,5% дівчат, середній вік 
11,8±0,24 року), а сільські жителі сформували ІІ клінічну групу (80 пацієнтів, 
29,1% дівчат, 11,1±0,24 року). За основними клінічними характеристиками 
групи були зіставлювані. Проводили визначення мікроядерного тесту 
буккального епітелію в дітей клінічних груп шляхом зішкрібу зі слизової щік та 
фіксацією на предметному склі з наступним фарбуванням реактивом 
Романовського-Гімза.   

Результати та обговорення. Виявлено, що у дітей, хворих на БА, 
незалежно від місця проживання, з однаковою частотою траплялися 
патологічно змінені епітеліоцити (1,4±0,75% проти 1,5±0,64%, р>0,05). У 
пацієнтів І групи порівняно з представниками ІІ клінічної групи частіше 
траплялися мікроядра в буккальних епітеліоцитах (0,40±0,002% проти 
0,01±0,003%, р<0,05), відповідно, відрізнявся мікроядерний індекс (0,0038 
ум.од. та 0,00011 ум.од., р<0,05). Виявлені відмінності у цитогенетичному 
показнику ексфоліативних клітин, який відображував частоту клітин з 
мікроядрами, протрузіями та ядрами атипової форми (1,40±0,75 ум.од. та 
0,50±0,05 ум.од., р>0,05). Однак слід зауважити, що у дітей із сільської 
місцевості відмічався дещо вище каріологічний показник ранньої стадії 
деструкції ядра (0,25 ум.од.) та завершення деструкції ядра (0,25 ум.од.), ніж у 
пацієнтів – мешканців міста (0,001 ум.од. та 0,002 ум.од. відповідно, р>0,05).       

Висновок: у міських дітей, хворих на бронхіальну астму, порівняно з 
представниками сільської місцевості, в буккальних епітеліоцитах відмічене 
статистично значуще переважання мікроядерного індексу та цитогенетичного 
показника ексфоліативних клітин, що свідчить про наявність антропогенного 
впливу полютантів, повязаних з урбанізацією.  

Summary. Studied test of buccal epithelium in children of school age with 
bronchial asthma in the conditions of different places of residence. It is shown that 
for the highest anthropogenic pollution in the town, in patients with bronchial asthma 
are found significantly more expressive cytogenetic damage according to screeding 
index and cytogenetic indicator of exfoliative cells buckling of epithelial cells. 
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 In patients with bronchial asthma of children studied hypersensytivity bronchi 

to direct (histamine) and indirect (submaximally running) bronchoprovocation 
incentives under conditions of different anthropogenic load. It is shown that low-
intensity contamination of soil by heavy metal compounds and strontium accelerates 
the remodeling processes of the airways. 

 
Вступ. Бронхіальна астма (БА)  - мультифакторне захворювання, що 

виникає в результаті поєднаного впливу генетичних та зовнішньо-
середовищних чинників. Вважають, що ключовий феномен БА – 
гіперреактивність бронхів повсякчас підтримується забруднювачами довкілля, 
що врешті призводить до морфологічних та функціональних змін бронхів, котрі 
на пізніх етапах перебігу цього запального процесу здатні призводити до 
незворотних змін та склерозування – ремоделінгу дихальних шляхів. 
Формування екозалежної патології дихальних шляхів із ознаками їх 
гіперреактивності та ремоделінгу у дітей в умовах антропогенного екологічного 
навантаження може розглядатися як високочутливий біоіндікатор 
неблагополуччя оточуючого середовища. 

Мета роботи: для вивчення поєднаного впливу на гіперреактивність 
бронхів у дітей екофакторів малої інтенсивності, дослідити особливості 
бронхопровокаційної проби з гістаміном у хворих на БА дітей у зонах міста із 
підвищеним ризиком формування екозалежної патології. 

Матеріал і методи. Виходячи з геохімічної характеристики грунтів 
м.Чернівці, провдене обстеження 41 дитини, хворої на БА. Так, 16 пацієнтів, які 
проживали та територіях геохімічного забруднення сполуками важких металів і 
стронцієм, сформували І клінічну групу, а ІІ клінічну групу порівняння – 9 
хворих, які мешкали на територіях із кращими екологічними характеристиками 
грунтів. Слід зазначити, що 55,0% представників І групи проживали на 
територіях поєднаного забруднення грунтів сполуками цинку, свинцю та міді зі 
стронцієвою асоціацією, 20,8% проживали на територіях, де геохімічний аналіз 
дозволив виявити підвищений вміст сполук свинцю, 12,0% - у районах 
забруднення грунтів сполуками цинку, 9,8% - на територіях мідного 
забруднення та 2,4% пацієнтів – знаходилися в умовах хронічного контакту зі 
сполуками стронцію. За основними клінічними характеристиками, у т.ч. 
тривалістю персистування БА, віком дебюту захворювання та його тяжкістю,  
групи порівняння суттєво не відрізнялися. 

Гіперсприйнятливість бронхів до гістаміну вивчали у пробі РС20Н (згідно 
стандартного протоколу), а лабільність дихальних шляхів – у навантажувальній 
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пробі з дозованим субмаксимальним бігом та інгаляцією короткодіючого бета2-
агоніста. Усі дослідження проводилися за умови поінформованої згоди із 
дотриманням принципів біоетики. 

Результати та обговорення. Проведений аналіз результатів 
комплексного обстеження пацієнтів клінічних груп порівняння дозволив 
всстановити певні закономірності. Так, ознаки гіперсенсистивності до 
продуктів харчування та/або медикаментів асоціювали з проживанням хворого 
у місті (R=0,5, P=0,03),  а також із хром-молібден-літій-кобальтовим 
забрудненням грунтів на територіях помешкання  (R=0,5, P=0,02). Частота 
епізодів бронхообструктивного синдрому корелювала із проживанням у 
промисловій частині міста (R=0,9, P=0,003), а також віднесенням місця 
помешкання до регіонів із несприятливою геохімічною характеристикою (R=-
0,5, P=0,04). Відносний вміст у крові сегментоядерних нейтрофілів та середній 
показник ШОЕ асоціювали із несприятливими геохімічними характеристиками 
місць помешкання дітей, зокрема  проживанням на територіях із хром-
молібден-літій-кобальтовим (R=0,3, P=0,05) та мідь- стронцієвим (R=0,4, 
P=0,01) забрудненням грунту. Цікавою особливістю виявилося те, що ознаки 
найбільш виразної гіперчутливості бронхів до гістаміну виявилися у хворих, які 
проживають у сприятливіших геохімічних  умовах (у середньому 0,9 мг/мл), 
порівняно з представниками І групи (у середньому 2,3 мг/мл), що 
підтверджувалося наявністю оберненого кореляційного зв′язку результатів 
РС20Н із проживанням в умовах міста (R=-0,3, P=0,04), та позитивною 
кореляцією із помешканням в екологічно сприятливих його зонах (R=0,4, 
P=0,01). Таким чином, результати дослідження гіперсприйнятливості бронхів за 
допомогою проби РС20Н відображували процес ремоделінгу бронхів, який 
переважав у хворих з екологічно менш сприятливих умов проживання пр 
однаковій тривалості персистування БА в групах порівняння. Це підтвердилося 
у ході вивчення результатів бронхопровокаційної проби з дозованим бігом та 
інгаляцією короткодіючого бета2-агоніста, які у пацієнтів І клінічної групи 
виявилися найнижчими (у середньому 15,9%) та вірогідно відрізнялися від 
результатів спірографічного обстеження представників ІІ групи (36,2%, 
P<0,05). 

 Висновки. Таким чином, серед інших впливових чинників, 
поєднане низькоінтенсивне антропогенне забруднення грунту сполуками 
важких металів та стронцієм в місцях проживання хворих на БА дітей 
призводить до зменшення лабільності та гіперреактивності бронхів до прямих 
бронхоспазмогенних стимулів, ймовірно, за рахунок інфільтративних та/або 
склеротичних змін, ригідності дихальних шляхів, що свідчить про їх 
ремоделювання.  
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Prevalence of markers of hepatitis in donors of Chernivtsi region have 

analysed. Prevalence of HbsAg in blood donors in this region match the level of 
middle-income countries. Obtained data of prevalence anti-HCV, more than 3 times 
higher than the data WHO for countries with middle income and is only 0.07% lower 
than in countries with low income. 

         
Постійний дефіцит  донорської крові та ризик передачі  інфекцій, у тому 

числі вірусних гепатитів, через небезпечну кров,  привертає увагу медичної 
спільноти  до  цих проблем.  Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ), 
поставивши мету: «Вільний доступ до безпечної крові та її продуктів», 
розробила  комплексну стратегію  та очолює зусилля на шляху до  її 
досягнення.  Якісний контроль усієї донорської крові на виявлення маркерів 
інфекцій, що передаються при переливанні, як і врахування фактичних даних 
поширення цих інфекцій, є частиною цієї стратегії.  

 У  2015 році в Чернівецькому обласному центрі служби крові було 
обстежено 10892 донори, із них 2556 міських жителів та 8336 донорів  з районів 
області. Після лабораторних досліджень маркер  вірусного гепатиту В (ВГВ) 
HbsAg було виявлено у 94 донорів (поширеність 0,96±0,089%),  антитіла до  
вірусного гепатиту С (ВГС) анти-ВГС – виявлені у 108 донорів (0,99±0,095%).   
Отримані дані  порівняли з аналогічними показниками минулого (2014) року. 
Тоді,  із числа обстежених донорів (12 495), HbsAg було виявлено у  75 донорів 
(поширеність 0,60±0,069%),  анти-ВГС – у 195 (1,56±0,111%).  У 2015 році 
встановлено статистично вірогідне збільшення частоти виявлення HbsAg (t 
критерий Стьюдента = 2,34, p<0,01), та статистично вірогідне зменшення 
частоти виявлення анти-ВГС (t критерій Стьюдента = 3,90, p<0,01). 

У світі поширеність  маркерів вірусних гепатитів серед донорів 
коливається. Наприклад, в Росії HbsAg виявляється в середньому у 1,1% 
донорів, а поширеність анти-ВГС відрізняється у залежності від регіону і, за 
даними різних авторів, складає від 0,4 до 3,2%.  У Нігерії  поширеність серед 
донорів HbsAg та анти-ВГС складала 18,6% та 6,0% відповідно. У Непалі  
HbsAg  виявляли у 0,47% донорів, і анти-ВГС – у 0,64% донорів.  
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Згідно з даними ВООЗ, показники поширеності інфекцій, що передаються 
при переливанні крові, в країнах з високим рівнем доходів значно нижчі за 
аналогічні показники у країнах з середнім та низьким рівнем доходів. Так 
поширеність НвsAg у донорів країн з високим рівнем доходів становить 0,02%,  
в країнах із середнім рівнем доходів 0,64%,  у країнах із низьким рівнем доходів  
3,59%. Поширеність  маркера гепатиту С (анти-ВГС) -  0,02%, 0,37%, 1,07% 
відповідно.  Різниця поширеності маркерів гемо-трансфузійних інфекцій у 
донорів різних країн відображає відмінності  у прийнятих  у цих країнах 
критеріях відбору донорів, ефективності  системи пояснювальної роботи, та 
особливості поширення цих інфекцій  серед населення різних країн.  

Аналізовані нами дані, за показниками поширеності HbsAg відповідали 
рівню країн із середнім рівнем доходів. А встановлена поширеність анти-ВГС, 
більше як у 3 рази перевищує показник ВООЗ для країн із середнім рівнем 
доходів, і  є лише на 0,07% нижчим за показник країн з низьким рівнем доходів. 

За даними Центру медичної статистики МОЗ України, в Україні 
поширеність на хронічний вірусний гепатит серед всього населення складає 356 
907 осіб (782,7 на 100 тис. Відповідного населення), захворюваність 28 949 
(63,5 на 100 тис. Відповідного населення), у тому числі у дітей поширеність 
складає 1999 осіб (0,25 на 1000 відповідного населення), захворюваність 299 
(0,04 на 1000 відповідного населення). Вважається, що в Україні вірусом 
гепатиту С  інфіковано близько 3% людей, але реальна цифра набагато більша, 
оскільки проблема реєстрації цього захворювання не вирішена. 

  В умовах значного поширення в нашій країні хронічних вірусних 
гепатитів В та С серед населення, зауважуючи на особливості перебігу 
інфекційного процесу (наявність  серо-негативного вікна при ВГВ,  можливий 
латентний перебіг з наявністю вірусу при невизначеному HbsAg, тривалий 
безсимптомний період при ВГС, та ін.) удосконалення методів лабораторної 
діагностики є одним з важливих інструментів  у посиленні безпечності 
гемотрансфузій.   

Зараз  лабораторії служби крові використовують для виявлення маркерів 
інфекцій, що передаються при переливанні крові метод імуно-ферментного 
аналізу, чутливість якого вимірюється в одиницях маси (нг) і є  досить 
високою, але поступається чутливості  молекулярно-біологічного методу 
(наприклад полімеразно-ланцюговій реакції)  чутливість якого вимірюється у 
кількості молекул, чи геном-еквівалентах.  Останній, через високу вартість, 
широко не використовується у лабораторіях служби крові. При використанні 
обох вказаних методів є можливість визначення більше ніж одного маркера 
гепатитів (вірусного  антигену, та/або антитіла до вірусу та  його геном), а отже 
покращити виявлення маркерів інфекції. Систематичне забезпечення 
лабораторій високочутливими діагностичними тест-системи та сучасне 
обладнання необхідна умова  для якісного контролю донорської крові. 

Вітчизняні фахівці у галузі інфекційних хвороб та гепатології 
висловлюють  думку, що додаткове обстеження донорів крові на анти-НВс та 
анти-HBs у теперішній час в нашій країні себе виправдовує як ефективний захід 
попередження пост-трансфузійного гепатиту В, а визначення геному вірусів 
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гепатиту В та гепатиту С  є значимим діагностичним критерієм. Отже, 
удосконалення критеріїв контролю донорської крові за досвідом передових 
західних країн одним із важливих кроків у боротьбі з посттрансфузійними 
гепатитами. 

 
ДО ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ  ТА ВИЯВЛЕННЯ МІКОТОКСИНІВ У  
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The importance of hygienic regulation of pollutants in food and feed and the 
maximum permitted levels of mycotoxins in cereals are discussed. Methods of 
determination of mycotoxins are compared. 

 
Безпека та якість продуктів харчування і кормів в останнє десятиріччя 

стала пріоритетною в усьому світі. Мікотоксини, як продукти життєдіяльності 
грибів, можуть потрапити до  харчових продуктів чи кормів із сировини, 
контамінованої грибами-продуцентами, ще при вирощуванні рослин, або у 
процесі зберігання,  а також при зберіганні готової продукції. Згодовування 
кормів, забруднених мікотоксинами, завдає тваринництву великих економічних 
збитків – гинуть тварини, знижується продуктивність. Оскільки повністю 
виключити утворення цих токсичних сполук у кормовій продукції неможливо, 
то для їх регламентування встановлюють максимально допустимі рівні (МДР). 
Гігієнічне нормування покликане запобігти реалізації продукції, небезпечної 
для здоров’я людей і тварин. Гігієнічні нормативи мають не тільки санітарне 
значення, а й відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі.  

Створення універсальних регламентів максимально допустимих рівнів 
забруднювачів харчових продуктів, у тому числі мікотоксинів, неймовірно 
складне завдання. При  їх прийнятті враховуються науково-обгрунтовані 
фактори, такі як оцінка ризиків та аналіз економічних і політичних чинників, 
комерційні інтереси кожної країни та необхідність  забезпечення ринку 
достатньою кількістю продовольства.  Гармонізація вітчизняного законодавства 
в галузі гігієнічного нормування з аналогічними міжнародними правовими 
актами, в першу чергу, з актами Європейського Союзу є необхідною і 
надзвичайно актуальною. 

Сучасне законодавство України та Європейського Союзу піднімає рівень 
вимог щодо якості й безпечності харчових продуктів, сировини та кормів. Із 
набиранням чинності у червні 2016 року Державних гігієнічних правил  і норм 
«Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових 
продуктах» вітчизняні вимоги  до  МДР мікотоксинів у зернових культурах 
прийдуть у відповідність з  європейськими нормами, згідно з Регламентом  
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Комісії ЄЕС № 1881/2006.  Зокрема, збільшиться з  5 до 6 кількість визначених 
для контролювання мікотоксинів, та буде змінено їх перелік.   Крім 
регламентованих раніше  афлатоксину В1, зеараленону, Т-2 токсину, та 
деоксиниваленолу додатково вводяться регламенти вмісту суми афлатоксинів 
В1, В2, G1, G2 та  охратоксину А, патулін вилучається з регламенту зернових 
культур. Крім того, встановлені МДР  для ряду мікотоксинів є значно  
суворішими за попередні, а саме, афлатоксину В1 у 50 разів – до  0,002 мг/кг, 
зеараленону  у 20 разів  до 0,1 мг/кг, Т-2 токсину в сумі з НТ-2  - більше як у 3 
рази 0,06 мг/кг. Такі регламенти стануть запорукою забезпечення споживачів 
якісною харчовою продукцією.  

 Механізм дії мікотоксинів залежнить від їх хімічної будови. Більшість з 
них відносять до сполук першого класу токсичності, що проявляють 
дермонекротичну, мутагенну, тератогенну, ембріотоксичну та канцерогенну 
дію. У мікотоксикології, часто спостерігаються ефекти синергічної дії токсинів, 
за якої їх дія різко підсилюється, викликаючи загибель тварин, а також птиці. 
Іноді кількість мікотоксинів нижча за МДР, але їх загальна дія руйнівна. 
Спільну дію токсинів визначити дуже складно через її залежність від 
співвідношення та концентрації окремих видів токсинів, які практично ніколи 
не повторюються.  

До аналітичних методів, що дозволяють з високою точністю визначати 
низькі концентрації мікотоксинів, відносять імунні та фізико- хімічні методи. 
Перші включають моноклональну афінну хроматографію та імуноферментний 
аналіз (ІФА); другі хроматографічні – тонкошарову (ТШХ), високоефективну 
рідинну (ВЕРХ) та газову (ГХ). Мас –спектрофотометрію (МС) 
використовують як окремий метод або в поєднанні з ГХ чи ВЕРХ. Серед 
хроматографічних методів найбільш широко застосовують тонкошарову 
хроматографію. Це зумовлено вдалим співвідношенням таких критеріїв оцінки 
методу, як швидкість та простота виконання, невисока вартість обладнання, 
можливість одночасного визначення мікотоксинів різних груп.  

З 2011 року компанією Оллтек (Alltech), США впроваджено власну 
програму  контролю контамінації  інгредієнтів мікотоксинами «Програма 
Оллтек 37+». Завдання цієї програми — виявлення та усунення ризиків, 
спричинених наявністю в зразках (готових кормах, сировині та фуражі) понад 
37 видів мікотоксинів одночасно за допомогою мас-спектрометрії. Такий 
мульти-аналіз на виявлення мікотоксинів дозволяє за одне дослідження 
визначити конкретну причину з мікотоксинами на фермі й уникнути ризику 
наявності прихованих мікотоксинів. «Програма Оллтек 37+» аналізує зразки 
кормів на наявність багатоскладних контамінацій мікотоксинами, забезпечує 
оцінку ризику і вираховує ризик еквівалентний кількості (фактор ризику 
помножений на кількість мікотоксинів) у конкретному зразку корму.  

Забезпечення лабораторій сучасним обладнанням для використання 
високочутливих методів виявлення мікотоксинів у харчових продуктах, 
сировині та кормах є наступним важливим кроком після адаптації вітчизняного 
санітарного законодавства до європейських стандартів. 

 



 32 

«ЕКОКРЕАТИВ» - ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОБЛЕМ НА 
ОСНОВІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ РАДИ 
КОСОВА! 
М.М. Близнюк, В.П.Барчук 
Громадська екологічна організація «Едельвейс» 
786000, Івано-Франківська обл., м. Косів, майдан Незалежності 1а 
E-mail: edelweis@online.ua 

 
Summary: towards the development of a democratic society communities and 

youth, in particular, should have the opportunity to be involved in active operations in 
the field. Having required experience, our organization in the framework of the youth 
programme are able to realize this project and make it viable. 

 
Чіткими пріоритетами в розвитку місцевої громади, на думку членів Центру 

Громадських Ініціатив на Косівщині, де громадська екологічна організація 
«Едельвейс» бере участь як колективний член, є сприяння розвитку малого і 
середнього бізнесу, розвиток туристичної галузі, використання сучасних 
технологій у переробній галузі сільськогосподарської продукції, лісоматеріалів 
тощо, вирішення проблеми утилізації сміття та застосування енергозберігаючих 
технологій в комунальній сфері, зростання інвестиційної привабливості регіону 
підвищення іміджу влади та держави. Адже саме Косівщина має чудові 
традиції порозуміння й довіри між мешканцями, це край високої духовності та 
активного національного громадського руху. 

Не дивлячись на чималі зусилля органів місцевого самоврядування та 
місцевої громади Косова проблема засмічення довкілля та утилізації твердих 
побутових відходів залишається вкрай актуальною. На даний час договори з 
вивезення відходів з приватних будинків уклали лише 360 домогосподарств 
(11,7%), а решта несвідомих мешканців виносять чи вивозять тверді побутові 
відходи в ярки, лісопосадки та у віддалені від власних осель закутки або 
спалюють. Такі  дії завдають шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Решта 
домогосподарств, які уклали договори на вивіз сміття мають завантажувати 
його на автомобіль, який прибуває в визначений графіком час. Не працює 
система роздільного збору твердих побутових відходів та його сортування, 
впровадження якої могло б знизити до 65% навантаження на полігон твердих 
побутових відходів, який і так на території району відсутній. 

Проблема загострюється ще із-за низького культурно-побутового рівня 
населення, недостатньої інформаційно-роз'яснювальної та виховної роботи 
серед населення, особливо молоді, щодо утримання місця проживання в чистоті 
та порядку, низького рівня самосвідомості громадян, їх байдужості та 
безвідповідальності до оточуючого середовища, постійного збільшення 
кількості та асортименту продукції з різноманітним упакуванням, відсутністю 
коштів на вивезення сміття та облаштування площадок, а також контейнерів 
для збору твердих побутових відходів.  

Реалізація проекту спрямована на мешканців міста, що проживають у 
багатоквартирних будинках та приватному житловому секторі, особливо 



 33 

молодь, інших мешканців міста та району, що знаходяться під постійною 
загрозою впливу забрудненого навколишнього оточення, гостей міста; органи 
місцевої влади, що знаходяться під тиском невирішених проблем забрудненого 
оточення та незадоволення населення та на представників малого та середнього 
бізнесу. 

Реалізація проекту «Eкокреатив» - шляхи вирішення місцевих проблем на 
основі функціонування молодіжної екологічної ради Kосова!» [1] спрямована 
на мешканців міста, що проживають у багатоквартирних будинках та 
приватному житловому секторі, особливо молодь, інших мешканців міста та 
району, що знаходяться під постійною загрозою впливу забрудненого 
навколишнього оточення, гостей міста; органи місцевої влади, що знаходяться 
під тиском невирішених проблем забрудненого довкілля та незадоволення 
населення, на представників малого та середнього бізнесу, на учнів та батьків 
навчальних закладів міста Косова. Закупівля та розміщення бачків-контейнерів 
сприятиме прививанню рис дбайливого господарювання мешканців громади, 
передачі європейського досвіду (зокрема словацького) щодо вирішення 
питання збору та утилізації твердих побутових відходів. Функціонування 
відновленої теплиці сприятиме популяризації здорового способу життя, адже 
продукція органічного землеробства є важливою складовою здоров’я людини.  

За ідеєю учнівська та студентська молодь є основою реалізації 
пропонованого проекту. Молоді лідери за сприяння активістів громадської 
екологічної організації «Едельвейс» сформують молодіжну екологічну раду 
Косова. В рамках проекту ми постараємось надати представникам молодіжної 
екологічної ради необхідну інформаційну та консультаційну підтримку, 
наявний досвід реалізації інвестиційних проектів та навчання молодих лідерів з 
питань вирішення місцевих екологічних питань, органічного землеробства та 
здорового способу життя. Члени молодіжної екологічної ради напрацюють 
пропозиції до місцевої влади стосовно вдосконалення та збору твердих 
побутових відходів у місті, практично працюватимуть над реконструкцією 
запущеної теплиці та популяризуватимуть основи здорового способу життя 
через ідеї органічного землеробства. Результати проекту поширюватимуться 
учасниками молодіжної екології ради під час проведення Карпатської школи 
етнодизайну та районного молодіжного екологічного фестивалю «Гірська 
веселка», а також у мережі Інтернет та місцевій пресі.   

За задумом, реалізація пропонованого проекту закладе основу сталого 
функціонування молодіжної екологічної ради Косова, внісши дух креативу та 
нових ідей для розвитку територіальної громади міста й системного вирішення 
злободенних проблем, пов’язаних із забруднення довкілля, утилізацією 
відходів, популяризацією традиційних гуцульських звичаїв здорового 
харчування тощо. Як один з варіантів дана молодіжна екологічна рада після 
закінчення проекту функціонуватиме на базі офісу регіональної благодійної 
організації «Центр громадських ініціатив».  

Література:  
1. «Eкокреатив» - шляхи вирішення місцевих проблем на основі 

функціонування молодіжної екологічної ради Kосова!»/ Конкурс проектів для 
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місцевих молодіжних неурядових організацій та організацій, що працюють для 
молоді «Дійсно разом 2.0» // Карпатський фонд.- Ужгород, 2016.- 32 с. 

 
КЛІНІКО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИХ 
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According to the complex examination of 200 children of preschool age (112 
of them – with frequent respiratory episodes) the combined influence of the complex 
of factors on the rise of the frequent respiratory diseases phenomenon in them was 
evaluated. The association of the frequent respiratory episodes in children of 
preschool age with the low-level pollutants exposure in their residing zones was 
revealed. Key words: children with frequent respiratory episodes, kindergartens, 
combined low-level pollutants exposure. 

 
Метою дослідження було вивчити ймовірну асоціацію частих  гострих 

респіраторних захворювань (ГРЗ) у дітей із несприятливою низькоінтенсивною 
екохарактеристикою зон їх помешкання.  

Обстежено 200 вихованців 4-7 років із 24 ДДУ м.Чернівці, в 112 з яких 
епізоди ГРЗ перевищували 4 на рік. Комплексно оцінено екологічний стан зон 
розташування ДДУ та місць помешкання дітей: вміст 17 важких металів (ВМ) 
та техногенних радіонуклідів (ТР: 137Cs та 90Sr) в грунті та повітрі в місцях 
помешкання та у функціональних зонах ДДУ. На підставі кластерного аналізу 
було виділено 2 диференційовані за екохарактеристикою зони: з підвищеним у 
порівнянні з середніми інтегральними величинами вмістом у повітрі та грунті 
(ВМ) та/або з підвищеною у порівнянні з середніми величинами щільністю 
забруднення грунту (ТР) та умовно «чиста» зона. Основною відмінністю у 
екохарактеристиці «чистої» та «забрудненої» зон були вищі середньорічні 
концентрації у атмосферному повітрі останньої Pb, Mn, Ni, пилу та СО, NO2, 
формальдегіду; підвищений вміст у грунті асоціації ВМ, представленої Pb, Zn 
та Cd, порівняно підвищена щільність забруднення грунту за 137Cs, яка 
перевищувала 1 Ku/км2.  Досліджено вміст ВМ та ТР у сечі та крові 197 
обстежених дітей. При вивченні залежності розподілу часток часто та 
епізодично хворіючих дітей щодо екохарактеристики місць їх помешкання 
встановлено, що 83,0±3,6% дітей з частими ГРЗ та 67,1±5,0% епізодично 
хворіючих дошкільнят (pt<0,01) мешкали в забрудненій зоні міста. Відношення 
шансів (ВШ) виникнення частих ГРЗ у дошкільнят за умови їх проживання у 
забрудненій зоні у порівнянні з їх однолітками з чистої зони було вищим у 2,4 
рази (95%ДІ:1,2-4,7) а абсолютний ризик (АР) – на 21,6% (χ2=6,06, p<0,05). 
Серед обстежених дітей 43,8±4,7% та 28,4±4,8% (pt<0,05) дошкільнят, які 
хворіли відповідно часто та епізодично мешкали у зоні, що характеризувалась 
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поєднанням вищого за середній вмісту у екосередовищах ВМ та більшої за 1 
Кu/км2 щільності радіаційного забруднення за 137Сs.  

Вміст Cd в сечі дітей у середньому становив 0,018±0,017 мг/л та 
достовірно корелював з інтегральним показником забрудненості повітря і 
грунту ВМ у зонах їх помешкання (r=0,41; pt<0,043). Серед дошкільнят, у сечі 
яких відмічено вищу за мінімально можливу для визначення питому активність 
щодо вмісту 137Cs, 77,8% були з частими епізодами ГРЗ (pϕ<0,012). За умови 
проживання у забрудненій зоні, вміст 137Cs у сечі відмічали у 41,2% дітей, а у 
дошкільнят з чистої зони – у 15,4% випадків (pϕ>0,05). Вміст Pb у крові при 
обстеженні когорти дітей шкільного віку у середньому становив 0,41±0,04 мг/л, 
практично у всіх дітей перевищуючи мінімальну фонову величину. 

Встановлено значне зниження показників глутатіон-S-трансферази (ГТ) у 
дітей за умови відвідування ДДУ в забрудненій зоні, причому відмічена 
залежність значно посилювалась при мешканні в забрудненому районі та при 
одночасному проживанні і відвідуванні ДДУ у зоні з зазначеною 
екохарактеристикою. Показник ГТ у обстежених дітей із різною силою 
зворотно корелював зі щільністю забруднення за 137Сs (r=(-)0,33; pt=0,0004), 
90Sr (r=(-)0,33; pt=0,0004) і вмістом у грунті Сd (r=(-)0,39; pt=0,0000) та Pb (r=(-
)0,18; pt=0,05). Встановлено кореляційний зв’язок між показниками рівня 
глутатіону відновленого (ГВ) в еритроцитах крові дітей та  вмістом Сd у грунті 
(r=(-)0,23, pt=0,02), а коефіцієнт вмісту ВМ у грунті зон розташування ДДУ 
пояснював дисперсію величин ГВ у дітей на 22,3% (t=4,7, pt=0,006). У зимовий 
період встановлено виражене зниження рівня ГВ і, особливо, значне зниження 
показника активності ГТ у дітей, що відвідували ДДУ у забрудненій зоні міста. 
За умов перебування у зоні з несприятливою екохарактеристикою у дошкільнят 
у зимовий період відмічено більш значне виснаження резервів антиоксидантної 
системи глутатіону. 

 За даними канонічного кореляційного аналізу (Can r=0,49, P<0,05) 
найбільше на частоту респіраторних епізодів у дітей дошкільного віку впливали 
наявність повторних ГРЗ вже на першому році життя (r=0,59), а також 
середньорічна концентрація Pb у повітрі місць помешкання (r=0,57).  

Отже, низькоінтенсивна забрудненість екосередовищ комплексом ВМ 
та/або ТР у місцях помешкання та відвідування ДДУ достовірно асоціює з 
підвищенням респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку. 
Незважаючи на забруднення довкілля факторами низької інтенсивності, у 
біосередовищах дошкільнят встановлено перевищення фонових величин 
окремих полютантів, що асоціювало із підвищенням захворюваності дітей на 
ГРЗ. 
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The influence of climate changes on cities are described. Adaptation measures 
for Kyiv as pilot city are proposed and described 

 
Кліматичні зміни створюють значний вплив на урбосистеми та населення: 

на матеріальну інфраструктуру (будинки, дороги, лінії електропередач, і т.д.), 
на економічну складову (туризм, торгівля, страхові послуги і т.д.), на здоров’я 
населення (вплив на людей в зв’язку з підвищенням температури, розвиток 
інфекцій, розвиток паразитичних захворювань, і т.д.), на соціальний стан 
населення (міграція населення) тощо [1]. 

Окрім того, не варто забувати про наростання загрози глобальних 
кліматичних впливів: повені, посухи, заболочення територій, зміну водного 
режиму в річках через підвищення температури, і т.д. 

Для мінімізації глобальних та місцевих кліматичних впливів 
розробляються та реалізуються адаптивні заходи. Адаптивні заходи являють 
собою комплекс засобів та дій, спрямованих на мінімізацію кліматичних 
впливів в містах та регіонах. 

В цілому адаптивні заходи можна поділити на чотири групи: нормативні 
(постанови, закони, конвенції і т.д.), технічні (системи для збору дощової води, 
і т.д.), організаційні та архітектурні [2]. 

Адаптивні заходи визначаються окремо для кожної території, та 
відповідно до характеристики території (рельєф, клімат, рівень урбанізації, 
населення тощо). 

Наприклад, для Києва, враховуючи зростання кількості населення 
(станом на 2010 рік кількість населення сягала 2792165 осіб, станом на 2015 рік 
кількість населення зросла до 2888172 осіб), кількості автомобілів (на 2015 рік 
ця цифра становила 1019600 одиниць техніки), кількості підприємств, 
температурних характеристик території (з початку Лютого 2016 року в Києві 
було побито декілька температурних рекордів), є необхідність впровадження 
основних адаптивних заходів, спрямованих на зниження температури, 
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очищення повітря (окрім того, бажано встановити системи повторного 
використання дощової води)[3;4;5;7]. В якості основних адаптивних засобів 
можна використати озеленення територій та розвиток «зеленого» транспорту. 

Окрім того, що рослинність знижує  температуру повітря (середня 
різниця між температурою повітря в парку та температурою повітря на 
відкритій території становить орієнтовно 2°C), підвищує вологість повітря 
(середня різниця вологості повітря в парку та місті становить 10%, а 
максимальна – до  40%), вона також поглинає пил (в теплі місяці кількість пилу 
в парках на 30-40% нижча, ніж на відкритих територіях), який є однією з 
основних проблем будь-якого міста [7;8]. 

Іншим засобом адаптації є використання зелених технологій (так званих 
зелених дахів, парковок); враховуючи кількість автомобілів та кількість 
багатоповерхових офісів, даний метод є досить доцільним для Києва. 

Розвиток зеленого транспорту передбачає собою поступовий перехід на 
транспортні засоби з мінімальними (або нульовими) викидами в атмосферу 
(електробуси, велосипеди, трамваї і т.д.)[9]. 
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Summary: This paper highlights the current situation on biosafety and 
biosecurity in the Republic of Moldova. The data presented reflect the urgency and 
are a priority in order to ensure national security. The international scientific 
community developed a common approach to guarantee biosafety and biosecurity 
while working with pathogenic biological agents, which is based on the concept of 
management of the biorisks, which is reflected in the leading international and 
national documents. Republic of Moldova is working on updating the regulatory 
framework in the field of biosafety and biosecurity measures for the implementation 
of a coordinated multi-agency approach, the creation and maintenance of the 
functionality of the National Biosafety and Biosecurity Committee; creation and 
management of a national registry of laboratories.  

 
Проблеми біобезпеки та біозахисту викликають все більшу тривогу у 

населення, політиків і вчених в зв’язку з ростом біологічних загроз [1]. 
Незважаючи на очевидні успіхи в боротьбі з інфекційними хворобам (ліквідація 
віспи в світі, поліомієліту на окремих континентах), з’являються нові і 
повертаються раніше відомі інфекції. Глобальне поширення цих захворювань в 
усі часи призводило до загибелі багатьох мільйонів людей і було основною 
причиною скорочення тривалості життя людини. Збудники цих захворювань 
мають визначальне значення серед біологічних факторів, що може привести до 
дестабілізації біологічної безпеки в країнах світу, в тому числі в Республіці 
Молдова[2]. Країни повинні вміти виявити, швидко підтвердити і відповідним 
чином реагувати на загрози виникнення нових захворювань і можливих 
епідемій, щоб звести до мінімуму їх вплив на здоров’я населення і економіку 
планети. У всьому світі зросли ризики загрози здоров’ю населення, громадської 
безпеки та навколишнього середовища, пов’язані з безконтрольним 
використанням сучасних біотехнологій та генетично модифікованих організмів. 
Активізація в 2015 році міграційних процесів, особливо в Європейському 
регіоні, збільшує ризик ввезення небезпечних інфекцій[3]. Нами була 
проведена оцінка законодавчої бази, яка регламентує питання біозахисту та 
біобезпеки, визначені основні партнери, які беруть участь в реалізації даних 
заходів, використані дані Державної Служби Нагляду за Громадським 
Здоров’ям. Республіка Молдова ратифікувала і впроваджує такі міжнародні 
документи з питань біобезпеки та біозахисту: Конвенція про біологічну зброю 
(1972); Міжнародні медико-санітарні правила і Резолюція 1540 Ради Безпеки 
ООН, прийнята в 2004 році [4]. Для оцінки національної законодавчої бази, яка 
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регламентує питання біозахисту та біобезпеки, були розглянуті різні сфери 
діяльності, такі як системи епідеміологічного нагляду за інфекційними 
захворюваннями і подіями в громадському здоров’ю, лабораторна діяльність, 
методи утилізації біологічних відходів, вимоги та умови транспортування 
небезпечних біологічних речовин. Результати оцінки виявили певні прогалини 
в законодавчій базі, необхідність розробки та оновлення правил, стандартів, 
інструкцій щодо надзвичайних ситуацій біологічного походження в області 
суспільної охорони здоров’я. Також, необхідно переглянути деякі 
формулювання, які використовуються в законодавчій базі. Національна комісія 
з біологічної безпеки, створена відповідно до Закону про біологічну безпеку 
755/2001, здійснює тільки авторизацію і контроль виробництва, випробувань, 
використання і продажу мікроорганізмів, рослин і тварин генетично 
модифікованих із застосуванням методів сучасної біотехнології. Національна 
Стратегія в області громадського здоров’я на період 2014-2020 роки передбачає 
створення Національного межсекторіального Комітету з питань біобезпеки та 
біозахисту, метою якого буде розгляд питань ідентифікації, оцінки, 
моніторингу і мінімізації наслідків біологічних ризиків, в тому числі діяльності 
щодо запобігання актів біотероризму. Для посилення і вдосконалення заходів з 
питань біобезпеки та біозахисту важливим компонентом є зміцнення людських 
ресурсів і модернізація освітніх програм в галузі біобезпеки та біоетики 
відповідно до останніх рекомендацій ВсесвітньоЇ Організації Охорони 
Здоров’я[5].  

Висновки: У Республіці Молдова необхідно переглянути та забезпечити 
функціональність Національного комітету, відповідального за біозахист та 
біобезпеку. Необхідно створення та управління національним реєстром 
лабораторій, які працюють зі збудниками інфекційних захворювань для 
забезпечення біобезпеки та біозахисту. Необхідно розробити нормативно-
методичні документи, що регламентують проведення активних дій з вивчення 
збудників інфекційних захворювань у відповідності з міжнародними вимогами. 
Потрібно вдосконалення медико-біологічних, організаційних, інженерно-
технічних заходів і засобів, спрямованих на захист працюючого персоналу, 
населення і навколишнього середовища від впливу патогенних біологічних 
агентів.  
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          Action fluorescent lamps environmental threat to healthy people. Solutions to 
these problems, but many people are unaware of the threat of fluorescent lamps. 

 
Загроза зміни клімату і поступове зменшення запасів нафти і газу 

вимагають термінової зміни відношення до споживання енергії. Насправді є 
просте рішення – економити ресурси за рахунок ефективнішого використання 
енергії. Зараз приблизно 20% загального запасу енергії нашої планети 
витрачається на освітлення, і проблема заощадження електроенергії 
виявляється однією з основних проблем, що робить вплив як на політику, так і 
на навколишнє середовище.  

У зв’язку з постійним зростанням вартості електроенергії і посилюванням 
вимог екології по викиду в атмосферу шкідливих газів, в світі широкого 
розгорнена пропаганда енергозбереження. 

В люмінесцентої лампі ртуть знаходиться в настільки дрібнодисперсному 
стані, що площа плями контакту мікрокульок ртуті з повітрям буде складати 
близько п’яти тисяч квадратних сантиметрів. Причому в повітрі ці пари не 
розчиняються, а «зависають» надовго.  

Пари ртуті під дією електричного розряду випромінюють ультрафіолетові 
промені, а ті в свою чергу змушують нанесений на стінки трубки люмінофор 
випромінювати світло. 

Природа дії люмінесцентних, металогалогенних, а також ламп 
накалювання влаштована таким чином, що вони створюють невидимі для 
людського ока коливання світлового потоку. Вчені вже заявляли про те, що такі 
лампи можуть стати причиною проблем зі здоров’ям, проте тепер стали відомі 
нові подробиці їх впливу на шкіру людини. Дуже багато людей стали 
користувачами енергозберігаючих ламп, однак британські вчені виявили, що 
такі лампи можуть завдати серйозної шкоди чутливій шкірі і здоров’ю.  

Як стверджують учені, вплив люмінесцентних ламп здатний викликати 
порушення процесів регуляції в організмі на гормональному і нервово-
психічному рівні. Це може виявлятися у вигляді мігрені, порушень зору, а 
також запаморочень у страждаючих на епілепсію. 
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Отже, для того щоб регулярно позбавлятися від такого виду небезпечного 
відходу, як відпрацьовані або зіпсовані люмінесцентні та енергозберігаючі 
лампи, підприємство повинно укласти договір на їх утилізацію з одною із 
спеціалізованих організацій . 
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Research is devoted to solving scientific and applied problems of creation of 
environmentally safe disposal of solid carbonaceous wastes. In work, the most 
promising and at the same time effective way to ensure environmental safety in the 
disposal and recycling of solid carbonaceous wastes proposed technology, which is 
based on preventing the formation of dioxins and receipt of energy commodities 

 
Поява нових технологій і матеріалів та зростання споживання, все це 

призводить до появи і швидкого збільшення обсягів відходів, небезпечних для 
навколишнього природного середовища. Проблема відходів актуальна не тільки 
для України, але і для всього світу. В цей час ситуація з відходами є загрозливою 
для екологічної безпеки, а питання зменшення їхньої кількості і обмеження 
засмічення навколишнього середовища є в Україні найбільш гострими. 

Процес накопичення відходів прогресує, що призводить до значного 
збільшення кількості полігонів та зайнятої ними площі. Ситуація загострюється 
значним зростанням кількості несанкціонованих місць їхнього скупчення. Такі 
об’єкти, істотно знижують рівень екологічної безпеки і мають бути якомога 
швидше ліквідовані. 

Широке застосування пластиків і різних полімерних матеріалів у кольоровій 
металургії, хімічній і харчовій промисловості, будівництві, машино- і 
приладобудуванні, а також у виробництві товарів народного споживання 
призводить до зростання у відходах частки вуглецю і вуглецевовмісних сполук, 
що при їх термічній обробці обумовлює збільшення кількості різних полютантів, 
включаючи супертоксичні, як діоксини й фурани. Вуглецевовмісні матеріали є 
основою багатьох видів відходів, у тому числі небезпечних. Отже, виникає 
необхідність не просто зменшення кількості відходів шляхом знищення, а саме 
створення екологічно небезпечної і економічно ефективної технології утилізації. 
Найбільш технологічними з точки зору отримання енергетичної сировини є 
відходи із вмістом вуглецевих сполук. 

Екологічна безпека і економічна ефективність утилізації твердих 
вуглецевовмісних відходів, досягається поетапним високотемпературним їх 
обробленням за допомогою такої послідовності технологічних операцій, яка 
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виключає утворення високотоксичних сполук та забезпечує повне вилучення 
вуглецю з суміші твердих речовин відходів, в той час як при спалюванні відходів 
в твердому залишку залишається до 30 % вуглецю. Технологія включає процеси 
термохімічної газифікації, плазмової обробки газів й твердого залишку, різкого 
охолодження газів, їх попереднього очищення, метанування, остаточного 
очищення і низькотемпературного поділу отриманих багатокомпонентних газових 
сумішей для виділення енергоносіїв. Особливістю такої технології є те, що перед 
газифікацією у плазмовому газогенераторі роздрібнені тверді відходи піддають 
термохімічній газифікації з використанням палива й парів води, після чого їх 
додатково газифікують в плазмовому газогенераторі, де будь-які небезпечні 
речовини і матеріали розкладаються при температурі понад 1200 °C. В результаті 
утворюється висококалорійний горючий газ й нейтральний твердий залишок у 
вигляді осклованого шлаку, вага якого значно менша, ніж при інших способах 
утилізації. Відношення ваги матеріалу відходів до золи твердого залишку 
становить приблизно 400 : 1, тобто ступінь переробки – понад 99,7 %. У зв’язку з 
тим, що в плазмовому реакторі обробляється не вся сировина, а тільки її частина 
(не більш 20 %), енерговитрати зменшуються. 

Ця технологія дозволяє не тільки запобігти утворенню високотоксичних 
сполук (діоксинів і фуранів) при обробці відходів в реакторі, але й їх повторному 
формуванню на виході з реактора під час охолодження газу. На стадії оброблення 
відходів це досягається за рахунок високої температури плазмового струменя, а на 
виході з реактора – різким охолодженням одержаних газів. Для цього в блоці 
охолодження передбачено випарний теплообмінник з відцентровими форсунками, 
що забезпечує впорскування диспергованої рідини в потік гарячого повітря, який 
виходить з плазмового реактора. Найбільш раціональним виявився режим, який 
забезпечує зниження температури газового потоку з 1200 до 305,8 °C упродовж 
1,32 с, при цьому витрата води складає 0,0036 кг/с (12,7 л/год.) при охолодженні 
30 м3/год. Газу. 

Технологічний комплекс, який реалізує описану технологію, дозволяє 
утилізувати тверді вуглецевовмісні відходи з одночасним виробленням теплової 
та електричної енергії, та одержати газоподібні або зріджені енергоносії, які 
можуть бути піддані зберіганню і транспортуванню. Він може працювати 
автономно, безперервно або в періодичному режимі. Одержаний під час 
газифікації відходів синтез-газ є енергетичною сировиною і може бути 
використаний для опалення або підтримання процесу піролізу і газифікації. Однак 
з метою одержання енергоносіїв синтез-газ потребує подальшого оброблення, а 
саме збагачення метаном й поділу багатокомпонентних газових сумішей. 

Висновки. Таким чином, маємо екологічно безпечну технологію утилізації 
твердих відходів і на її основі розроблене й створене енерготехнологічне 
обладнання, що дозволяє використовувати синтез-газ для підтримання процесу 
поетапного високотемпературного оброблення відходів, або після його 
метанування і низькотемпературного поділу газових сумішей одержати потоки 
один з яких є компримованим продуктом із вмістом метану 88…97 %, достатнім 
для використання його як моторне паливо, а інші – паливним газом, придатним 
для підтримання процесу газифікації відходів. Крім того запропонована 
екологічно безпечна технологія утилізації твердих відходів дозволяє 
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компенсувати добові й сезонні нерівномірності споживання електроенергії та 
тепла шляхом створення придатних для зберігання і подальшої реалізації 
енергоносіїв.  
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The paper discusses the physical and technological parameters of thin-film 
solar cells based on sulfide and cadmium telluride. Substantiates the prospects of the 
use of photovoltaic cells as a renewable source of energy for energy-efficient homes 
type «zero-energy» or positive energy balance. 

 
Вплив науково-технічного прогресу на взаємовідносини суспільства та 

навколишнього середовища призвів до різкого загострення глобальної 
екологічної кризи. Різкий приріст темпів промислового виробництва, масове 
поширення в побуті здобутків науково-технічної революції, зростання 
добробуту населення – в першу чергу, масова автомобілізація та швидкі темпи 
будівництва – призвели до значного збільшення споживання енергії та 
природних ресурсів. До 40% вироблюваної в Європі енергії використовують 
приватні будинки. Таким чином, виникає необхідність в створенні 
енергозберігаючих будинків забезпечених автономними джерелами енергії. 

Найбільш перспективними з точки зору енергоефективності 
відокремлюють будинку «нуль енергії» або будинку з позитивним 
енергобалансом. Основним принципом створення будинку «нуль енергії» або 
будинку з позитивним енергобалансом є забезпечення поновлюваними 
джерелами енергії.  

Як демонструє практичній досвід країн ЄС, США та Японії в якості 
поновлюваних джерел енергії доцільно використовувати саме фотоелектричні 
перетворювачі (ФЕП). Найменшу ціну електричної енергії, що генерується, 
демонструють плівкові ФЕП на основі сульфіду та телуриду кадмію, які 
виробляються у промислових масштабах всього декількома зарубіжними 
компаніями. Якщо собівартість електроенергії, що виробляється ФЕП, 
становитиме не більше ніж 1$ за 1 Ватт⋅пік (1 Ватт при інтенсивності сонячного 
випромінення 1000 Вт/м2.), фотоелектрика стане конкурентноспроможною по 
відношенню до електроенергії, що виробляється тепловими електростанціями. 
Вартість електроенергії, що виробляється плівковими ФЕП на основі сульфіду 
та телуриду кадмію становить менше ніж 0,5$. 
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Ширина забороненої зони телуриду кадмію, яка складає 1,46 еВ, 
найкращим чином серед інших напівпровідникових матеріалів підходить для 
перетворення сонячного випромінювання в наземних умовах. Тому CdTe є 
лідером з теоретичного коефіцієнту корисної дії серед одноперехідних 
сонячних елементів, який досягає 29% [1]. Величина коефіцієнта поглинання 
світла таким прямозонним напівпровідником, яка для видимого діапазону 
перевищує 105 см-1 [2], забезпечує практично повне поглинання падаючого 
світлового потоку шаром CdTe товщиною всього кілька мікрометрів. Це 
дозволяє створювати на основі CdTe плівкові фотоелектричні перетворювачі, 
які характеризуються низькою матеріаломісткістю. Для ФЕП на основі CdTe з 
тильним контактом Cu/Au, які демонструють найбільшу ефективність але при 
підвищених температурах піддаються деградації, в [3] запропоновано спосіб 
відновлення їх попередньої ефективності без демонтування сонячного 
елементу.  

У наземних умовах доцільно застосовувати гнучкі ФЕП на основі 
сульфіду та телуриду кадмію на поліамідній підкладці, оскільки вони можуть 
монтуватися на поверхні будь-якої форми і надавати мінімальне механічний 
вплив на таку поверхню. Тому саме цей вид ФЕП пропонується в якості 
джерела енергії для енергозберігаючих будинків. Для організації промислового 
виробництва таких ФЕП цілком достатньо природних запасів телуру і кадмію. 
Комплексні медико-хімічні дослідження показали, що, на відміну від кадмію, 
телурид кадмію не є токсичним [4]. При цьому CdTe має високу стійкість до 
розкладання, тому експлуатація ФЕП на його основі не впливає на здоров'я 
людей. 

Висновки. Таким чином, запропоновано в якості альтернативних 
поновлюваних джерел енергії в наземних умовах використання плівкових 
фотоелектричних перетворювачів на основі сульфіду та телуриду кадмію з 
поліамідною підкладкою, які за сукупністю фізичних і технічних параметрів є 
альтернативою традиційним високовартісним фотоелектричним перетворювачам. 
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The system of natural complexes the Earth environment in urban areas the 

leading position occupied by city territories, is a kind of man-made ecosystems. 
These system educations is fundamentally different from natural ecosystems, as they 
formed a certain type of environment with a specific microclimate, terrain type and 
social relations, so to identify patterns of their operation requires special integrated 
studies. 

 
У зв’язку зі збільшенням на планеті антропогенних та урбанізованих 

територій, що представляють собою штучні екосистеми, а також відсутністю 
уточнюючих даних про їх функціонування в умовах певних тих чи інших 
територій, видно, що системне дослідження рослинного покриву великого 
промислового міста є цілком актуальними завданнями сучасності. 

В системі природних комплексів Землі серед урбанізованих територій 
провідне місце займають міські території, що представляють собою своєрідні 
антропогенні екосистеми [1]. Дані системні утворення принципово 
відрізняються від природних екосистем, оскільки в них складається певний тип 
середовища зі специфічним мікрокліматом, типом ландшафту та соціальними 
відносинами, тому для виявлення закономірностей їх функціонування необхідні 
спеціальні інтегровані дослідження. 

В основному архітектурно-просторова структура сучасних міст поєднує 
чотири основні зони: техногенних екотопів, житлової забудови, штучних 
фітоценозів і фрагментів природної рослинності [2]. Однією з основних 
складових цих зон є рослинний покрив, який відображає особливості 
природного комплексу і результати антропогенного впливу. Саме рослинний 
покрив є тією найбільш інформативною складовою міських екосистем, який 
дозволяє оцінити ступінь антропогенної трансформації екологічних умов 
середовища. 

Однією з найголовніших завдань, що постали перед ботаніками сьогодні, є 
створення оптимальних умов для життя людини в умовах міста, тому доцільно 
використовувати можливості рослинного покриву до самостворення елементів 
навколишнього середовища. Одним із шляхів є збільшення його 
продуктивності на урбанізованих територіях, створення стійких і продуктивних 
антропогенних фітоценозів з використанням видів, що входять до складу 
стихійно сформованих угруповань синантропних рослин [3]. Аналіз процесів 
урбанізації рослинного покриву в містах вносить ясність щодо часу 
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відновлення порушених екосистем, вирішення питань інтродукції рослин, а 
також має практичну спрямованість, пов’язану з питаннями зеленого 
будівництва та створення комфортних умов для життя людини в міському 
середовищі. 

Для більш повного вивчення впливу різних чинників життєдіяльності 
людини на рослинний покрив екосистеми міст, скориставшись відомою 
літературою, можна виділити наступні напрямки досліджень і методів в даній 
області: оцінку рівня антропогенного навантаження в різних суміжних районах 
провести методом факторного аналізу; дослідження флори на зазначених 
територіях провести маршрутно-рекогносцирувальним методом, включаючи 
ділянки природних рослинних угруповань в межах зеленої зони міста до 1-2 
км.; для оцінки екологічного стану міського середовища, і його вимірювання з 
плином часу – розглянути рослинний покрив внутрішньоквартальних 
рудералізованих озеленювальних територій, де відсутня цілеспрямована 
діяльність людини, скласти геоботанічний опис рослинності; за допомогою 
екологічних шкал досліджувати стан середовища існування рослин, провести 
заміри умов зволоження і кислотності ґрунтів; побудувати рівняння залежності, 
що найбільш повно відображають обстановку на територіях по знаходженню 
видів та рівнем антропогенного завантаження. 

Таким чином, проведені дослідження літературних джерел і практичних 
звітів дозволили оцінити рослинний покрив міської екосистеми на різних 
рівнях її організації, показали, що в екосистемі міст провідним антропогенним 
фактором є «населення», що і визначає характер антропогенних змін, цей 
висновок важливий при підборі видів рослин для озеленення. 

Рослинний покрив міських екосистем як інтегральний показник їх 
екологічного стану свідчить про значні антропогенні зміни, більшою мірою 
пов’язаних з трансформацією ґрунтового комплексу. Динаміка змін давно 
порушених ділянок свідчить про існування репараційних можливостей 
природного комплексу. В літературі показано, що приблизно через 50 років 
формується певний стабільний тип міської рослинності, адекватний рівню 
загального антропогенного навантаження в даних екологічних умовах, який 
встановлюється незалежно від локальних екологічних умов, що підтверджує 
ідею уніфікації рослинного покриву в міському середовищі. 
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 Over the past 50 years is to strengthen the process of cutting the channel near 
the foothills. The cause was active human activity in the channels and floodplains, 
organization and functioning of places along the sandbox mining sand and gravel, 
construction of flood control dams, bridges, etc. 

 
В Україні водні джерела використовуються в усіх можливих напрямках: 

водний транспорт, рибне господарство, лісосплав, побутове, промислове і 
сільськогосподарське водопостачання, гідро- і теплоенергетика, водна 
меліорація, масова рекреація. 

За динамічною класифікацією руслових процесів, русла більшості 
Карпатських річок відносяться до ерозійно стійких, в яких реальна витрата 
наносів менша транспортуюючої здатності потоку. Це пов’язано з тим, що 
значний рослинний покрив на водозборах перешкоджає утворенню пухкого 
матеріалу. За останні 50 років має місце інтенсифікація процесу врізання русел 
річок на передгірській ділянці. Причиною стала активна господарська 
діяльність в руслах і заплавах річок ( організація та функціонування вздовж 
русел кар’єрів з видобутку піщано-гравійної суміші (ПГС), будівництво 
протипаводкових і руслорегулюючих дамб, мостових переходів тощо). 

Сучасний екологічний стан Прута, Черемоша і Дністра викликає 
занепокоєння, оскільки з кожним роком спостерігається все більше їх 
забруднення та виснаження. Давнє господарське освоєння Карпатського 
регіону, пов’язане з веденням полонинського господарства, інтенсивним 
лісокористуванням, значним розвитком гірничовидобувних робіт у другій 
половині 20 ст. (видобуток нафти, газу, сірки, калійних солей, будівельних 
матеріалів тощо), спичинило суттєві антропогенні зміни в ландшафних 
комплексах. 

На сьогодні територія Карпат – один з найбільш паводконебезпечних 
регіонів Європи. В Україні щорічно від повеней і паводків страждає в 
середньому 20 % загальної чисельності населення. Часті паводки і селі у 
Карпатах мають катастрофічний характер. Вони завдають народному 
господарству великих матеріальних збитків: руйнують шосе і залізниці, зносять 
мости, змивають посіви, грунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують 
будинки, промислові і сільськогосподарські споруди. При паводках дуже 
розмивається русло і береги річок. Безперервне переформування і блукання 
русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту 
берегів створюють укріплення. 

До руслових процесів належать: руслова ерозія, транспортування наносів 
та їхня акумуляція. Основними факторами руслових процесів є режим та об’єм 
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стоку води і наносів, кількість опадів, геологічна будова, форма русла й долини, 
рослинність, льодові явища, екзогенні процеси на схилах долини, 
водогосподарські заходи тощо. Зовнішнім виявом є руслові і заплавні 
деформації (переміщення піщаних пасом, звивин річища, поява системи 
проток).  

На теперішній час постає необхідність детальної розробки методів 
організації монуторингу руслових процесів. Різноманітність умов формування 
русел річок, і відповідно, широкий діапазон можливих форм прояву руслових 
процесів вимагає обгрунтування у виборі ділянок стаціонарних спостережень. 
Перспективними з наукової і практичної значущості є подальші розробки щодо: 

-оцінки гідроекологічного стану русел гірських річок, з огляду на 
проблеми їх стійкості, розвитку руслових деформацій, моніторингу руслових 
процесів, застосування ГІС-технологій аналізу процесів руслоформування та 
розроблення нових підходів стосовно регулювання гірських річкових русел; 

-започаткування основних положень щодо управління русловими 
процесами на гірських і рівнинних річках; розроблення і реалізація 
регіональних методик оцінки гідроморфологічного стану річок, як одного з 
ключових показників визначення загальної економічної ситуації в річкових 
системах 

Руслоочисні, руслорегулювальні та днопоглиблювальні роботи 
проводяться з метою зниження гідравлічного навантаження на береги річок, 
забезпечення умов проходження паводку, відновлення природного стану русла, 
поліпшення умов існування водних живих організмів. 
                                                         ВИСНОВКИ 

1. Дослідження показали, що протягом останнього десятиліття Карпатський 
регіон України декілька разів потерпав від сильних повеней, що 
спричинили жертви серед місцевого населення та завдали значних 
матеріальних збитків. 

2. Виявлено, що основними негативними моментами, що нині впливають на 
гірські річки є замулення, тісно повязане з ерозією на водозборі, 
забруднення, зарегулювання, і спрямлення, погіршення самоочисної 
здатності, збіднення генофонду корисних тварин і рослин, меліоративні 
роботи. 

 
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
Л.І.Власик1,2, М.Г.Проданчук1 
Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової 
та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України-1 
Буковинський державний медичний університет-2 
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Summary. Conclusion, based on consideration of the content of each of 

essential public health operations (EPHOs), is made on the necessity of analytical 
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part correction of Ukrainian public health concept and its main stages on the basis of 
a systematic approach while analyzing baseline of self-assessment of core public 
health capacities and services. 

 
На офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення 

оприлюднено проект розпорядження КМУ, яким пропонується затвердити 
Концепцію розвитку системи громадського здоров’я в Україні, відповідно до 
якої держава розглядає здоров’я населення як одну з найбільших цінностей, яка 
є необхідним компонентом розвитку та соціально-економічного процвітання 
України. Збереження здоров’я та повноцінного життя громадян є однією із 
найважливіших цілей світової спільноти, відображених у засадах європейської 
політики «Здоров'я-2020: основи Європейської політики в підтримку дій 
держави і суспільства в інтересах здоров'я і благополуччя». Критикуючи окремі 
елементи юридично не існуючої в Україні системи охорони громадського  
здоров’я, автори концепції  не звернули уваги на позитивні сторони діяльності 
санітарно-епідеміологічної служби,  яка ліквідується для створення служби 
громадського здоров’я. На наш погляд, якість концепції могла б бути кращою, 
якби її обговорення супроводжувалось детальним аналізом самооцінки 
вихідного стану потенціалу та послуг  системи громадського здоров’я за 10 
основними напрямами Європейського Єдиного плану дій щодо зміцнення 
потенціалу та послуг з охорони громадського здоров’я. Десять основних 
операційних функцій охорони громадського здоров’я (ОФГЗ) запропоновані в 
формі докладного переліку для оцінки потенціалу та послуг громадського 
охорони здоров'я, а також дій, необхідних для їх зміцнення. ОФГЗ 
розроблялися і переглядалися в консультації з державами-членами ВООЗ і 
постійно проходили повторну оцінку на їх відповідність проблемам і завданням 
громадської охорони здоров'я. Вони відносяться до найважливіших послуг 
громадської охорони здоров'я (ОФГЗ 1-5) і до всеосяжних  тем, які стосуються 
всіх аспектів (ОФГЗ 6-10) та сприяють здійсненню ОФГЗ 1-5. Не передбачено, 
що ОФГЗ будуть перетворені в 10 окремих послуг. Вони можуть адаптуватися в 
залежності від різних умов і здійснюватися групами або блоками. Наприклад, 
ОФГЗ 1 і 2 в основному відносяться до аналітичної інформації з питань 
громадської охорони здоров'я, яка може використовуватися при захисті й 
зміцненні здоров'я і профілактиці хвороб (ОФГЗ 3-5), тоді як ОФГЗ 6-10 
можуть розглядатися як такі, що сприяють удосконаленню надання послуг в 
цілому.  

На підставі розгляду змісту кожної ОФГЗ робиться висновок про 
необхідність корекції  аналітичної частини концепції та основних її етапів на 
базі системного підходу при проведенні аналізу самооцінки вихідного стану 
потенціалу та послуг системи громадського здоров’я. 
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Educating and training patients for a healthy lifestyle depends on the 
motivation and ability of health workers to build partnership relations with them 
according to social determinants. Used questionnaires methods make it possible to 
improve the quality of preventive services by taking into account knowledge and 
expectations of patients to strengthen their health. 

 
Орієнтованість на пацієнта є однією з пріоритетних вимог удосконалення 

якісного надання медичних послуг. Очікуванням населення повинні 
відповідати не лише лікувально-діагностичні заходи, але й профілактичні 
втручання. Попередити захворювання або контролювати існуюче неможливо 
без участі самого пацієнта. Тому, першочерговим завданням профілактичної 
роботи лікарів є виховання у населення  медичної активності та зацікавленості 
у збереженні здоров’я.Нами проаналізовані  у динаміці результати оцінки стану 
дотримання здорового способу життя самими пацієнтами міської 
поліклініки.Дані анкетування свідчать про поступові позитивні зміни у 
свідомості людей, зокрема,переконання,що до лікаря потрібно звертатися лише 
з приводу захворювання, змінюється на твердження пронеобхідність перевірити 
стан свого здоров’я, отримати пораду. Переважна більшість респондентів (96%) 
знають, що таке здоровий спосіб життя, але розподіл його характеристик 
змінюється. Так,у структурі за важливістю для здоров’я, фізична 
активністьзрівнюєтьсяз раціональним  харчуванням та відсутністю шкідливих 
звичок.Пріоритетним мотивом для фізичних занять є не лише зменшення ваги, 
але й оздоровлення організму. Тобто, результатом роз’яснювальної роботи 
стало формування правильного розуміння потреби у профілактичних діях задля 
свого здоров’я. Ефективність втілення знань і переконань у активні дії залежить 
від мотивації та уміння лікаря вибудовувати партнерські відношення з 
пацієнтом. Щоб задовольнити його очікування лікар первинної ланки повинен 
враховувати низку соціальних та медичних детермінант, зокрема вік, стать, 
спадковість, освіту, професію, екологічніхарактеристики місця проживання, 
рівень оздоровчих знань та  наявність захворювань.Якість надання 
профілактичних послуг можна оцінити вдаючись до опитувальних методів під 
час проведення профілактичних оглядів організованих контингентів, 
індивідуальних  або групових консультувань. 

 Таким чином, втілення соціального аспекту якості надання 
профілактичної медичної допомоги полягає у мотивації медичних працівників 
вибудовувати партнерські відношення із пацієнтами за соціальними 
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детермінантамита у задоволенні очікувань населення щодо використання 
обґрунтованих методів і засобів для зміцнення здоров’я.   
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ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ЯК СКЛАДОВОЇ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСТ 
Н.В. Внукова, Г.М. Желновач 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
61024, Харків, вул. Петровського, 25 
Е-mail: ecologyknady@gmail.com 
 

The article is considertd the peculiarities of the procedure of environmental 
efficiency evaluation in general and evaluation of environmental efficiency of 
vehicles and transport infrastructure. In addition, the authors proposed the plan of 
formation of priority measures aimed at building state system of environmental 
assessment of vehicles and transport infrastructure. 

 
Формування оцінювання  відповідності критеріям екологічності має 

відповідати місцю розташування і типу організації, її потребами пріоритетам. 
Воно повинно бути економічно ефективним і складати частину регулярних 
ділових функцій та діяльності організації. Інформація, отримана при 
оцінюванні екологічності, дозволяє: 

- визначити необхідні дії для забезпечення відповідності екологічної   
ефективності організації встановленим критеріям; 

- ідентифікувати важливі екологічні аспекти; 
- виявити можливості вдосконалення управління екологічними аспектами 

(наприклад, запобігання забруднень); 
- виявити тенденції зміни екологічної ефективності; 
- підвищити ефективність і результативність всієї діяльності організації; 
– ідентифікувати стратегічні можливості 
Оцінювання екологічної ефективності (ОЕЕ) – це внутрішній процес і 

інструмент управління, призначений для забезпечення керівництва достовірною 
і підтверджена поточної перевіркою інформацією, що дозволяє визначити, чи 
відповідає екологічна ефективність організації сукупності критеріїв, заданих 
керівництвом організації. ОЕЕ здійснюють за такою моделі управління: 
«Планування–Виконання–Перевірка–Дія». Стадіями цього процесу є: 

- Планування: 
– планування ОЕЕ; 
– вибір показників для ОЕЕ (вибір з числа існуючих показників і розробка 

нових показників). 
2) Виконання: 
– збір даних, що відносяться до обраними показниками; 
- аналіз і перетворення даних в інформацію, що описує екологічну 

ефективність організації; 
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– оцінка інформації, яка описує екологічну ефективність організації в 
порівнянні з критеріями екологічної ефективності організації; 

– підготовка звіту і передача інформації, яка описує екологічну 
ефективність організації. 

3) Перевірка і дію: 
– розгляд і вдосконалення ОЕЕ. 
Показники оцінювання життєвого циклу поділяються на дві категорії: 
- показники екологічної ефективності: 
– показники ефективності управління, що забезпечують інформацію про 

зусилля, що вживаються керівництвом з метою впливу на екологічну 
ефективність організації; 

– показники ефективності функціонування, що забезпечують інформацію 
про екологічну ефективності функціонування організації. 

2) Показники стану навколишнього середовища – дають уявлення про 
фактичний або потенційний вплив на навколишнє середовище екологічних 
аспектів діяльності і тим самим сприяють плануванню і впровадженню ГЕЕ. 

Звіти та поширення інформації про екологічну ефективності організації 
допомагають персоналу виконувати свої обов’язки, сприяючи тим самим 
досягненню відповідності екологічної ефективності встановленим критеріям. 
Керівництво може передати звіт або інформацію іншим зацікавленим сторонам. 

На основі аналізу існуючих теоретичних розробок, нормативної 
регламентує документації авторами внесені пропозиції до плану формування 
першочергових заходів, спрямованих на формування державної системи оцінки 
екологічності транспортних засобів і транспортної інфраструктури: 

1. Створення єдиного центру екологічної сертифікації транспортних 
засобів та об’єктів транспортної інфраструктури. 

2. Створення електронної он-лайн бази сертифікованих і сертифікуються 
об’єктів транспорту і транспортної інфраструктури, об’єднаної в єдину систему 
з «Центром екологічної сертифікації «Зелені стандарти» із зарубіжними 
системами« зеленої сертифікації ». 

3. Розробка пілотного проекту реалізації системи оцінки екологічності 
транспортних засобів і транспортної інфраструктури в одному з регіонів 
держави. 

4. Створення спеціалізованих навчальних центрів підготовки фахівців 
оцінки екологічності транспортних засобів і транспортної інфраструктури. 

Отже, формування  та впровадження сучасної системи оцінки 
екологічності транспортних засобів і транспортної інфраструктури є 
необхідним  для забезпечення  покращення екологічного стану міст.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ БАКТЕРИЦИДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ 
MORINGA OLEIFERA 
A.O.Виверець  
Науковий керівник: Трохименко Г.Г., канд. Біол. Наук 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

 
The antibacterial activity of aqueous seed extract of Moringa oleifera 

(Moringaceae) was evaluated. Phytochemicals such as tannins, carbohydrates, 
alkaloids, cardiac glycosides, anthraquinones and flavonoids in low, moderate and 
high concentrations were present in the seeds. The water from the river South Bug 
was explored for the analysis of efficiency bactericidal properties of Moringa 
Oleifera seeds. Five samples of the water were prepared with and without adding 
seeds.  

Moringa Oleifera – це тропічна рослина, відома як «диво дерево». Висота 
його становить від 5 до 12 м, швидко росте, не є вибагливим до ґрунтів та 
опадів, віддає перевагу жарким регіонам. Може давати врожаї двічі на рік [1]. 

Основний компонент насіння – катіонний білок з рН вище, ніж 9,6 і 
молекулярною масою менше 6,5 кД. Цей білок можна використовувати як 
протимікробний флокулянт [2]. 

За даними Міта Сенгупта, Бернарда Кейта, Аннет Олсен, Осей Боатенг, 
Стіга Семсборга та Андерса Делсгаарда насіння моринги маслянистої 
ефективне в очищені води від яєць гельмінтів. У польових дослідженнях, 
природне осадження протягом 3 годин видаляє число яєць гельмінтів на 24%, з 
14,0 до 10,6 яєць на літр. Коли осадження було збільшено за допомогою насіння 
моринги, зниження склало 94%, з 14,0 до 0,8 яєць на літр. При обробці 
екстрактом насіння, кількість яєць гельмінтів у воді зменшується в 
геометричній прогресії, до менш ніж одного яйця на літр [3]. 

Для аналізу відбір проб проводився з річки Південний Буг. Для 
дослідження було відібрано 5 проб: перша проба одразу без додавання порошку 
насіння, наступні чотири з різним проміжком часу (2,5 год, година, 2,5 год, та 
2,5 год відповідно) і з додаванням порошку. Загальне мікробне число (КОЕ/см3) 
при кімнатній температурі та при 37ºС і кількість патогенних ентеробактерій в 
1 дм3 – основні показники, які визначались.  

Результат показав, що після додавання до розчину порошку насіння 
Moringa Oleifera загальне мікробне число, початкове значення якого було 20 та 
50 КОЕ/см3 при кімнатній температурі та 37 ºС відповідно, знизилось до 10 
КОЕ/см3. Патогенних бактерій в жодній пробі не було виявлено, що пов’язано з 
великою концентрацією хлоридів у воді (CCl=323 мг/л). 

Висновки 
Катіонний білок, що міститься у насінні Moringa Oleifera має ефективні 

бактерицидні властивості. Порошок з насіння можна використовувати для 
очищення води в побутових цілях – створення комплексних фільтрів для 
очищення питної води. Це зменшить ризик захворювання населення 
інфекційними хворобами. Здатність рослини давати врожаї двічі на рік спрощує 
отримання необхідної кількості порошку з насіння. 



 54 

Список літератури: 
1. Morton, J.F., The horseradish tree, Moringa pterygosperma (Moringaceae): 

A boon to arid lands? Economic Botany 45 (3), 1991. – 318 p. 
2. K.A. Ghebremichael, K.R. Gunarutna, H. Henrikson, H. Brumer, G. 

Dalhammor, A simple purification and activity assay of the coagulant protein from 
Moringa oleifera seed, Water Res. 39, 2005. – 2338 p. 

3. Mita E. Sengupta, Bernard Keraita b,c, Annette Olsen, Osei K. Boateng, Stig 
M. Thamsborg, Anders Dalsgaard Use of Moringa oleifera seed extracts to reduce 
helminth egg numbers and turbidity in irrigation water, Elsevier, 2012 – 3650-
3651pp. 

 

СПІЛЬНИЙ ПРОСТІР- СУЧАСНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ МІСТ 
В.М. Гавриленко 
Національний авіаційний університет 
03058, м. Київ, пр. космонавта Комарова, 1 
E-mail: vgviktel@gmail.com 
О.В. Кохан,  
Національний авіаційний університет 
03058, м. Київ, пр. космонавта Комарова, 1 
E-mail: interecocentre@gmail.com 
В. Куценко  
Національний авіаційний університет 
03058, м. Київ, пр. космонавта Комарова, 1 
E-mail: kuts.vo@gmail.com  

 
Problems of development of modern infrastructure sites creates new 

concepts.One of these is the concept of “shared space”, a description that uses a new 
approach to urban design, traffic engineering and road safety in Europe and North 
America. 

 
Проблеми розвитку інфраструктури сучасних місць  приводить до 

створення нових концепцій. Однією з  таких є концепція  «Спільного 
простору», яка використовує  описнового підходу  до міського дизайну, 
трафіку, інжинірингу та безпеки дорожнього руху в Європі та в Північній 
Америці. Вона вже використовується в  Данії, Голландії, Швеції, Франції, 
Великобританії та Північної Іспанії. Мета нашої роботи провести огляд 
літератури з метою підібрати параметри та дані  необхідні для створення зон 
спільного простору в Україні. 

Термін «спільний простір» - це загальноприйнятим підхід для 
проектування громадських просторів, де відбувається спільна взаємодія 
транспортних засобів та пішоходів. В основі спільного простору є поняття 
інтеграція, яку іноді плутають з іншими концепціями, такими як пішохідні 
зони, загальні поверхні дорожнього руху. Але  це  більш комплексні та 
інтегровані  рішення, прецеденти яких вже існують в декількохмісцях, 
наприклад у Великобританії, місця спільного простору є : 
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а) у Лондоні на вулиці Kensington High Street та Seven Dials (Ковен 
Гарден), б)у Дорчестері на вулиці Poundbury (Графство Дорсет), в)у Ньюкастел-
апон-Тайн (Grainger Town) на вулиці Blackett Street,  г) у Манчестері на вулиці 
Ancoats / New Islington. 

В основі концепції «Спільного простору» є принципи нової філософії, які 
протистоять принципам сегрегації, та  відкривають нові можливості для 
розвитку більш змістовного та доступного середовища.  

Спільний  простір визначається дизайном або конфігурацією 
інтегрованого середовища. Дизайн і деталізація мають важливе значення, і є 
каталізатором для зміни способу взаємодіяти з врахуванням принципів 
людяності у публічній сфері, та врахування потреб людей з обмеженими 
можливостями, людей похилого віку.   

Перелік  показників вулиці, необхідний  для включення її до претендентів 
до зони спільного простору: 

• пішоходи, що можуть займати  проїжджу частину; 
• підвищення рівня соціальної взаємодії і дозвілля; 
• люди витрачають більше часу на вулиці (свідчення почуття місця); 
• водії та велосипедисти дають перевагу  пішоходам; 
• пішоходи переходять вулицю в будь-яких місцях вулиці; 
• водії та велосипедисти надають перевагу руху один  одному. 
Висновки: 
Підібрані параметри та дані, які можуть  визначити вулиць в містах 

України як зони «Спільного простору». 
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Urban development in most countries accompanied by increased harmful 

impact on the environment. Insufficient understanding and underestimation of the 
importance of the environment for residents and harmonious development of the city 
and suburban areas. 

 
Більшість значних міст України сьогодні переживають період стихійного, 

несистемного розвитку. Прямим наслідком сучасних трендів еволюції міст є 
погіршення умов проживання міського населення. Прикладом чого є 
перезавантаження транспортних магістралей та комунальної інфраструктури 
(водогонів, каналізації, електро- та тепломереж тощо). Крім того, ситуація 
ускладнюється через опосередковані чи відкладені негативні впливи 
хаотичного розвитку міст, серед яких важливе місце займає деградація 
навколишнього природного середовища – довкілля. 

Ми є свідками експансії міста на зелені зони – забудови паркових ділянок 
та приміських лісів, масової забудови прибережних захисних смуг, забруднення 
водних об’єктів, ґрунтів, надмірного навантаження на атмосферне повітря, 
збільшення шумового та електромагнітного навантаження тощо.  

Такий стан речей, зокрема, пояснюється недостатнім розумінням та 
неврахуванням важливості стану довкілля для гармонійного розвитку міста і 
безпечного проживання мешканців, вигідності в стратегічній перспективі 
підтримання екологічної рівноваги та максимально можливої природності 
довкілля в умовах техносфери. 

Радянське минуле у плануванні більшості міст України призвело до 
хибного у сучасному розумінні розміщені селитебних та промислових зон, які 
досить часто були тісними сусідами. Сучасне бачення просторової та 
функціональної структури міст базується на екосистемному підході [1], який 
має на меті збереження довкілля в межах містах та гармонізації відносин місто 
– довкілля. Такий підхід має забезпечити комфортність міста та його сталість.  

Зонування міста передбачає встановлення певних критеріїв використання 
частин території міста за цільовим призначенням і є важливим інструментом у 
досягненні його довкільної безпеки. Встановлення функціональних зон міста 
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(сельбищна, виробнича, в т. Ч. Комунально-складська і зовнішнього 
транспорту, ландшафтно-рекреаційна) має виконуватись із врахуванням 
максимальної мінімізації довкільних загроз, зокрема, зменшення рівня 
забруднення компонентів довкілля – ґрунтів, поверхневих та підземних вод, 
атмосферного повітря, зменшення шумового, електромагнітного навантаження, 
збереження природних ландшафтів, збільшення площі зелених насаджень, 
створення природо-охоронних територій тощо.  

Методологія створення інформаційних ресурсів, проектування та 
наповнення інформаційної бази ґрунтується на системному принципі 
організації інформаційного середовища, використанні єдиних територіально-
галузевих баз та просторово орієнтованої системи збору, накопичення, обробки 
і представлення даних для прийняття управлінських рішень. 

Відомий ряд технічних рішень, що дозволяють оцінювати рівень 
забруднення атмосферного повітря. Вони засновані на використанні різних 
параметрів, за якими оцінюють зазначений рівень забруднення. 

Наприклад, відомі способи оцінки ступеня антропогенного забруднення 
повітряного середовища з використанням фітоіндикації, зокрема, по відсотку 
ураженої рослинної тканини [2] за кількістю в ній біохімічних індикаторів. 
Головним істотним недоліком цих способів є низька оперативність, тому 
морфологічні та структурні перебудови проявляються в рослинах під дією 
забруднення не відразу, а через тривалий проміжок часу. 

У результаті істотно знижується точність оцінки фактичного поля 
приземних концентрацій. Внесення додаткових показників значно збільшує 
трудомісткість розрахунків, а складності обліку всіх впливів є джерелом 
систематичної помилки при обчисленнях. Таким чином, об'єктивно оцінити 
рівень забруднення повітря можна тільки в місцях відбору проб. 

Також відомі способи [3] екологічного зонування території шляхом 
проведення космічної зйомки і подальшої програмної обробки отриманого 
зображення по спектральної яскравості.  

Однак зазначені відомі способи мають такі недоліки: неоперативність, 
відсутність кількісних характеристик якості атмосферного повітря, низька 
точність при вивченні невеликих за площею територій, що мають значні 
відмінності рівнів поля приземних концентрацій атмосферного повітря. 

Висновки. Врахування екологічних чинників при зонування території 
міст дозволить створити максимально комфортні умови для проживання 
населення, забезпечить гармонійний та сталий розвиток міста. 

1. Елементи сучасної урбоекології: Навчальний електронний посібник / 
О. Запорожець, Я. Мовчан, В. Гавриленко, Р. Гаврилюк, А. Гай, Д. Гулевець [та 
ін.].– К., НАУ, 2015. – 265 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ies.nau.edu.ua/pdf/urboecology+.pdf 

2. Практикум по экологии и химии окружающей среды / Е.В. Надежкина 
Пенза, ГРДУ, 2003. -193 с. 

3. Bohemen, H.D., van Janssen van der Laak, W. Water, soil and air pollution 
and motorways – Environmental Management – 2003, 31(1) 50-68. 
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This paper examines the spread of rabies virus by probabilistic cellular 

automata for the purpose of prediction directions of infection. 
 
За останні декілька років на Буковині побільшало випадків захворювання 

сказом серед тварин, що суттєво вплинуло на епідеміологічну ситуацію в 
регіоні. Джерелом інфекції є хворі на сказ тварини (лисиці, собаки, коти, 
гризуни, свійські тварини). В Чернівецькій області основним джерелом 
збудника сказу у природі є лисиця. Лисиця добре пристосувалась до людського 
вірусу сказу, який все життя зберігається у її слинних залозах, що становить 
великий ризик зараження для людини, покусаної лисицею. До речі, за останні 
десятиліття чисельність лисиць збільшилась у 6 разів. На Буковині лисиці 
майже не бояться людей. Тварин дуже багато розвелось в регіоні, і вони сміло 
заходять на приватні ділянки та у двори буковинців.  

Захворюваність на сказ серед тварин в Україні розподіляється 
приблизно таким чином: сільськогосподарські тварини – 32 %, дикі – 38.5 %, 
собаки – 12.2 %, кішки – 17.3 %. Оскільки сказ є зоонозною інфекцією, то всі 
профілактичні заходи спрямовані на ліквідацію джерела збудника інфекції 
серед тварин. 

Для дослідження розповсюдження вірусу сказу на деякій території 
серед лисиць обрана модель ймовірнісного клітинного автомата [1] в 2-
мірному просторі.  

Розглянемо 2-мірну квадратну решітку і позначимо розташування 
кожного осередку як ,2Rxt ∈  де t  – індекс неперервного часу. 

В 2-мірному 2-становому ймовірнісному клітинному автоматі ймовірність 
p , що вірус перекинеться на сусідні клітини, є сталою. Клітини зі значенням 0 

– ділянки, в яких функціонують здорові тварини; зі значенням n  – ділянки, в 
яких розповсюдження вірусу неможливе; в інших випадках – заражені 
території. Отже, клітини зі станом }1,...,2,1{ −=∈ nSi з  є клітинами, що заражені 
вірусом. Тут ми описуємо стан клітини x  в час t  як функцію .),( Stxs ⊂  

Далі ми зосередимо увагу на ймовірності, що вірус перекидається з 
клітини з itxs =),(  на незаражені клітини за короткий проміжок часу dt . 
Оскільки ймовірність, що вірус перекидається на незаражені клітини, залежить 
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від кількості заражених особин, ми визначаємо ймовірність, що вірус рухається 
від клітини x  до її сусідів за проміжок часу t  наступним чином: 





∈=
=

=
,,),(,
,0),(,0

)),((
зi Siitxsякщоdtp
nабоtxsякщо

txsp  

де ]1,0[∈ip  є сталою. 
Поки клітина з 0),( =txs  є не зараженою, ймовірність, що вірус 

поширюється є також 0. Аналогічно, поки клітина x  з ntxs =),(  є такою, що 
бути зараженою не може, ймовірність, що вірус поширюється, є також 0. 
Більше того, клітина з 0),( =txs  стає 1),( =+ dttxs , коли вірус передається. 
Отже, якщо 1),( =txs , передбачається рання стадія зараження. Таким чином, 
випливає, що 
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},1,0{,0}0),(),({ SitxsidttxsP ∈===+  
де }),(),({ itxsjdttxsP ==+  являє собою умовну ймовірність, що стан 

клітини з itxs =),(  змінюється до j  за короткий проміжок часу dt  і 
),( txni представляє номер сусідів клітини x , стани яких є i  в час t . Клітини з 
itxs =),(  впливають тільки на клітини зі станом 0. Більше того, як тільки 

клітина починає заражатися, інтенсивність ураження клітини коливається без 
будь-яких ефектів від сусідніх клітин. Таким чином, ймовірність що стан 
клітини зі стану  зSi∈  змінюється до )( ij ≠ за короткий проміжок часу dt  
описується функцією 

               ,}),(),({ dtaitxsjdttxsP ij===+  зSi∈ , },,0{\ iSj∈                                  
де ]1,0[∈ija  є константою. 
Остаточно,  якщо стан клітини з ntxs =),(  буде незмінним, має місце 

рівність: 
                                 ,0}),(),({ ===+ ntxsidttxsP          }.{\ nSi∈  

Отже, застосовуючи основні ідеї клітинно-автоматного моделювання [2, 
3] до побудованої таким чином моделі, отримуємо область розповсюдження 
епідемії сказу за довільний проміжок часу t . 

Використовуючи вище проведені дослідження, можна передбачати 
напрямки і осередки поширення інфекції і регулювати чисельність диких 
тварин на екологічно виправданому рівні, адже боротьба з вірусом сказу в 
природних осередках передбачає регуляцію чисельності диких тварин. 
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The role of cultural factors in formation of cities and their attractiveness for 
residents and tourists is considered. It is stressed the growing role of cultural sector in 
development of cities in the post-industrial era.  

 
До чинників, які визначають привабливість міст для постійних мешканців 

і туристів належать стан довкілля, зручність і доступність інфраструктури, 
безпека, перспективи освіти, працевлаштування, кар’єрного зростання, а також 
насиченість культурою. Причому культурний сектор в умовах 
постіндустріальної економіки набуває все більшої ваги.  

Не випадково у 1970-ті роки формується й надалі стрімко розвивається 
культурна економіка, або економіка культури (cultural economy), яка, власне й 
досліджує зв'язок між культурою та економікою з нових позицій. Зокрема, 
звертається увагу не те, що просторові характеристики культури, тобто 
розташування певних культурних об’єктів, безпосередньо пов’язані з доступом 
до них, що може створювати суттєві економічні переваги й вигоди для місць 
локалізації таких об’єктів [2].  

Оскільки історично культура концентрується саме в містах, то економіка 
сучасного міста неможлива поза економікою культури, яка вказує політикам на 
необхідність виходу за межі інструментального підходу до культури або 
зведення підтримки культури до субсидування, але вимагає більш 
інтелектуального і тонкого підходу до культурної політики та її кадрового 
забезпечення, що передбачає розуміння мистецтва, культури, дизайну, а також 
знання в галузях політики, адміністрування, економіки та бюджету [2]. Проте, 
як зазначено у Зверненні  Голови Світового культурного форуму міст (World 
Cities Culture Forum) культура й досі посідає далеко не пріоритетні позиції в 
порядку денному життя багатьох міст і є вразливою. Тому необхідна зміна 
парадигми розвитку міст [1]. 

Роль культурних чинників в формуванні образу міста можна розглянути 
на прикладі Будапешта, який впевнено посідає верхні позиції в переліку 
найбільш привабливих і цікавих міст Європи та світу, принади якого описані в 
туристичних путівниках і рекламних. Зокрема, на окрему увагу заслуговує 
угорська мережа книгарень ALEXANDRA.   

По-перше, книгарні цієї мережі розташовані в найкращих будинках на 
центральних вулицях міста. По-друге, книгарні ALEXANDRA займають від 
двох (як у Дебрецені) до чотирьох поверхів. Один з поверхів повністю або 
наполовину відведений дитячій книзі, розвиваючим іграм тощо. Ця частина 



 61 

книгарні – справжнє дитяче містечко, інтерактивних простір спілкування з 
книгою. По-третє, впадає в око книжкове розмаїття світової класики та сучасної 
літератури, перекладеної угорською мовою. Також вражає чисельність і 
розмаїття мистецьких видань на різний смак і фінансові можливості – від 
невеликих настінних чи настільних перекидних календарів до вишуканих 
подарункових зібрань репродукцій шедеврів світового мистецтва, від яких дух 
перехоплює. По-четверте, ALEXANDRA – це не лише книгарні, а справжні 
культурні осередки, з кав’ярнями та локаціями для культурних заходів. Тому 
книгарні ALEXANDRA одночасно і маніфестують, і плекають культ книги.  
Найяскравішим підтвердження цьому є палітуркова майстерня, в якій дітей 
вчать мистецтву виготовлення книг.  

Зрештою, книгарні як осередки культурного життя, що розташовані  на 
центральних вулицях європейських міст, – це радше норма (і тут можна навести 
безліч прикладів), ніж щось унікальне. А от у нас такі книгарні викликають 
почуття захвату і заздрощів, оскільки практично всі книгарні в центрі (і не 
лише в центрі) Києва (і не лише Києва) давно перетворилися на офіси, 
відділення банків, дорогі крамниці, ресторани тощо, а ті що залишилися 
перебувають у стані тривалої боротьби за виживання.  

Отже, якщо ми прагнемо до Європи, то маємо відтворювати культурний 
ландшафт українських міст. Маємо повернути на їхні центральні вулиці 
книгарні, надавши їм статус осередків культурного життя, як це вже зараз 
роблять книгарні «Є»; маємо виховувати в собі культуру читання та 
спілкування. Книгарні – це константа європейського міського ландшафту й 
культурного життя.  

Інша деталь міського ландшафту Будапешту,  що неодмінно впадає в око, 
– це відсутність рекламних біл-бордів в центральній частині міста. Проте багато 
великих парків, зелених бульварів, маленьких скверів з дитячими 
майданчиками, місця паркування велосипедів тощо. Так мешканці Будапешту 
піклуються про збереження архітектурного й культурного обличчя свого міста, 
про комфортність власного життя та його привабливість для туристів.  

Висновки. Культурна насиченість міста значно підвищує «travel cost», 
тобто обсяг коштів, які люди готові вкладати у подорожі, щоб побачити 
пам’ятки природи, історії, архітектури, провести дозвілля, задовольнити свої 
пізнавальні й освітні потреби тощо. Прямо чи опосередковано ці кошти 
наповнюють бюджети відвідуваних міст, сприяють створенню робочих місць, 
розвиткові інфраструктури, а отже й добробуту містян  у цілому. Таким чином, 
духовне й матеріальне, високе й буденне в житті сучасного європейського міста 
тісно переплетені між собою, а сама культура невіддільна від соціального та 
економічного життя суспільства.   
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Here are the results of sanitary condition research of dendroflora parklands in 
cities of Carpathian region in Ukraine. Here is determined the number and percentage 
of affected, damaged, dry and emergency wood plants in ecosystems of urban parks. 

 
У загальній структурі організації міських екосистем вагоме значення 

надається питанням формування комплексних зелених зон, які виконують 
важливі середовищетвірні, захисні та рекреаційні функції. Надмірні рекреаційні 
навантаження на зелені насадження міських екосистем супроводжуються 
ущільненням ґрунтового покриву, витоптуванням трав’яного вкриття, 
механічним пошкодженням деревних рослин, що призводить до рекреаційних 
дигресій, а інколи і до деградації паркових фітоценозів. 

Розроблення заходів із формування естетично привабливих міських 
паркових насаджень повинно базуватись також і на ґрунтовних дослідженнях 
санітарного стану дендрофлори парків міст, що в подальшому забезпечуватиме 
стабільність і стійкість паркових насаджень та сприятиме підвищенню 
естетичної привабливості міських зелених зон. 

Паркові насадження міст Карпатського регіону України (Вижниця, 
Великий Любінь, Городок, Дрогобич, Коломия, Косів, Львів, Пустомити, 
Трускавець, Хуст) характеризуються значною різноманітність видового складу, 
який загалом налічує 156 видів і форм дерев і кущів із 81 роду та 36 родин. 

Проведені дослідження санітарного стану паркових насаджень показали, 
що переважна більшість деревних рослин є стійкими до дії несприятливих 
природних і антропогенних чинників. Однак, враховуючи вікову та просторову 
структуру паркових насаджень, а також негативні антропогенні впливи – 
забрудненість довкілля, несприятливі мікрокліматичні і ґрунтові умови та 
надмірні рекреаційні навантаження, значна частина деревних рослин парків 
уражена різноманітними хворобами та є механічно пошкоджена. 

Усереднений ступінь уражень та пошкоджень деревних рослин парків міст 
Карпатського регіону є досить високим та загалом складає 35,0 %. Значна 
частина парків характеризується значним відсотком уражених і пошкоджених 
деревних особин, що складає понад 40 % всіх деревних рослин: львівські парки 
– «Високий Замок» (51,9 %), ім. І. Франка (49,4 %), Личаківський (48,5 %), 
«Піскові озера» (41,3 %) та міський парк в Хусті (41,1 %). У Стрийському парку 
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міста Львова та парку ім. Ю. Федьковича у Вижниці аварійні дерева складають 
відповідно 2,1 % та 1,7 % від всіх деревних особин насадження (табл.1). 

Найпоширенішими серед біотичних пошкоджень насаджень парків є 
ураження дерев напівпаразитною рослиною –  омелою білою (Viscum album L.) 
– 6,6 % від обстежених деревних рослин. 

Таблиця 1   
Санітарний стан паркових насаджень урбанізованих екосистем 

Карпатського регіону України 

Паркові насадження 
урбанізованих екосистем 

Уражені та  
пошкоджені 

дерева  

Аварійні  
дерева 

Загалом 
обстеже-

них  
дерев, 
особин 

к-ть,  
особин %  к-ть, 

особин % 

ім. Ю.Федьковича, м. Вижниця 98 21,2 8 1,7 462 
ім. К.Трильовського, м. Коломия 288 22,8 2 0,2 1264 
«Боднарівка», м. Львів 285 37,6 - - 758 
«Високий Замок», м. Львів 1738 51,9 19 0,6 3351 
«Залізна вода», м. Львів 322 8,2 12 0,3 3950 
ім. І.Франка, м. Львів 701 49,4 5 0,4 1419 
Личаківський, м. Львів 1294 48,5 12 0,5 2667 
«Піскові озера», м. Львів 493 41,3 1 0,1 1194 
Стрийський парк, партер, м. Львів 355 38,6 19 2,1 920 
Міський, м. Пустомити 314 35,0 5 0,6 898 
Міський, м. Хуст 104 41,1 1 0,4 253 
Загалом у парках 5992 35,0 84 0,5 17136 

 

Найбільших пошкоджень та уражень в парках урбанізованих екосистем 
зазнають такі види як гіркокаштан звичайний, робінія звичайна, липа 
серцелиста та клен гостролистий. 

Комплексна дія негативних природних і антропогенних чинників 
призводить до зниження вітальності деревних рослин парків – підвищення 
ступеня дефоліації та дехромації, передчасного листопаду, збільшення усихань 
гілля дерев, а іноді і до їх повного відмирання. У багатьох парках відсоток 
дерев із сухим гіллям є досить значним та перевищує 25 % всіх деревних 
особин: в міському парку Хуста – 32,0 %; «Високий Замок» у Львові – 28,4 %,    
ім. І. Франка у Львові – 26,8 % дерев у насадженні. Усереднений показник 
наявних в парках міст деревних рослин із сухим гіллям складає 15,9 %. 

Відсутність належних коштів на проведення постійного догляду за станом 
парків міст призводить до наявності в них значної кількості сухостійних дерев, 
що складає до 4,0 % від кількості деревних особині: в парку міста Пустомити – 
3,8 %; в парку міста Вижниці – 3,7 %; парку «Високий Замок» у Львові – 3,6 % 
від загальної кількості дерев у насадженні. Наявність в парках аварійних дерев 
– 0,5 % від кількості рослин, вказує на необхідність проведення постійного 
догляду за санітарним станом паркових насаджень.  
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Таким чином, проведені дослідження санітарного стану дендрофлори 
паркових насаджень міст Карпатського регіону України показали, що 
трансформації в структурі та розвитку паркових насаджень зумовлені головно 
антропогенними чинниками – рекреаційними навантаженнями та 
неефективною господарською діяльністю, наслідком чого є зниження 
стабільності та стійкості деревостанів до негативних впливів різноманітних 
чинників природного середовища. 
 
МОНІТОРИНГ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ 
МІСТА ЧЕРНІВЦІ 
Г.М. Герецун, С. В. Котельбан 
Чернівецький факультет НТУ «ХПІ» 
58018, Чернівці, вул. Головна, 203 А 
E-mail:geretsun@meta.ua 
 

The terms  forming of acidity of atmospheric fallouts of city are analysed 
Сhernivtsi. The set dependence of growth of acidity of atmospheric fallouts is on air 
the masses which are brought in a region easterly and south-east winds and increase 
of humidity of atmospheric air. It is rotined that for industrial cities characteristic is a 
change of concentration of contamination in the different districts of building. 

 
Сукупність природних та антропогенних факторів зумовлює формування 

специфічного хімічного складу атмосферних опадів різних функціональних зон 
міста. Це зумовлює потребу в створенні мережі пунктів спостереження за 
станом атмосферних опадів м. Чернівці, яка б давала об’єктивну інформацію 
про склад атмосферних опадів різних ландшафтних систем міста та дозволяла б 
прогнозувати можливі прояви екологічної небезпеки атмосферних опадів міста. 

До основних факторів, що впливають на склад атмосферних опадів 
відносяться метеорологічні умови, ландшафтні особливості території, джерела і 
обсяги викидів забруднюючих речовин. Характерним для промислових міст є 
те, що із збільшенням території міста і чисельності його жителів в них 
невпинно зростає диференціація концентрації забруднення в різних районах 
забудови. Наряду з невисокими рівнями забруднення в периферійних районах 
вона різко збільшується в зонах промислових підприємств та районах з 
вузькими слабо вентильованими вулицями. В центральних районах, навіть при 
відсутності в них промислових підприємств, як правило завжди спостерігається 
підвищена концентрація забруднювачів, що є наслідком перенасичення 
транспортом адміністративних служб та власників офісів приватних 
підприємств [1, 2]. 

Аналіз результатів моніторингу показує, що твердість атмосферних 
опадів у всіх точках міста є дуже низькою і коливається в межах від 0,85 до 1,08 
мг-екв/дм3. Серед катіонів переважають Na+ + K+ з максимальним значенням 
2,62 мг/дм3 та з мінімальним ― 2,56 мг/дм3, різниця між вмістом Na+ +K+ 
складає близько 3%. Кількість катіонів Са2+ коливаються в межах 2,41 мг/дм3 – 
2,57 мг/дм3. Вміст кальцію в атмосферних опадах в першу чергу зумовлений 
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перенесенням і подальшим вимиванням вапнякових і гіпсових пилоподібних 
часточок. Різниця між максимальним і мінімальним значенням складає близько 
6%. Кількість катіонів Mg2+ коливаються в межах від 1,48 до 1,53 мг/дм3, 
відрізняється вміст магнію в різних точках не більше ніж на 3%.  Максимальне 
значення NH4

+ складає 0,58 мг/дм3, а мінімальне 0,50 мг/дм3. Відмінність між 
мінімальним і максимальним значенням складає близько 14 %.  

З результатів моніторингових досліджень спостерігаємо, що загальна 
мінералізація атмосферних опадів є дуже низькою і знаходиться в межах 30,5 – 
35,4 мг/дм3. Спостерігаються в різних районах міста деякі відмінності в ступені 
мінералізації. Так різниця між показниками мінералізації проби №1 і №6 
відрізняється на 14%. Це є доказом того, що відмінності антропогенного впливу 
в різних функціональних зонах міста приводять до відмінностей і в показниках 
хімічного складу. Серед аніонів переважають сульфати з максимальним 
значенням 17,8 мг/дм3 та мінімальним 15,1 мг/дм3. Різниця між мінімальним і 
максимальним значенням складає близько 15%. Друге місце займають 
гідрокарбонати. Їх кількість коливається в межах від 4,53 до 5,55 мг/дм3, 
відрізняються мінімальні і максимальні значення на 18%.  Найменше виявилося 
аніонів NO3

-, кількість яких не перевищує 1,71 мг/дм3 нижньої межі та 2,12 
мг/дм3 верхньої межі. Кількість Cl- має максимальне значення  2,56 мг/дм3 та 
мінімальне 2,5мг/дм3.  

Отже, можна стверджувати, що в точках з різним антропогенним 
навантаженням і різними ландшафтними характеристиками спостерігаються 
доволі суттєві відмінності в хімічному складі опадів.  
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The influence of ecologic factors on the content of lead and cadmium cations 
in the organisms of young (1,5 months) and adult (5 months) intact laboratory rats 
under equal conditions of maintenance has been studied.  It has been established that 
the animals were exhibited to a great extent to the compounds of heavy metals, the 
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content of which in the rat’s organism increased with its age. The major organs – 
containers of the accumulated lead and cadmium cations were the kidneys and liver. 

 
Зростаюче забруднення важкими металами (ВМ) навколишнього 

середовища погіршує екологічний стан територій, порушує хімічний спектр 
природних складових екосистем і негативно впливає на здоров’я людини і 
тварин. Глобальними забруднювачами довкілля серед ВМ є свинець і кадмій, 
які займають винятково важливе місце серед потенційно токсичних хімічних 
чинників антропогенного походження, що циркулюють у навколишньому 
середовищі і легко включаються в природний ланцюг: «повітря – грунт – вода – 
рослини – тварини – людина». Високоуразливим до впливу солей ВМ є 
молодий організм, особливо в період статевого дозрівання, хоча підвищена 
чутливість до антропогенного впливу спостерігається впродовж усього періоду 
росту, починаючи з внутрішньоутробного.  

У даному дослідженні у порівняльному аспекті з’ясовано особливості 
накопичення свинцю і кадмію в організмі інтактних тварин різного віку за 
природних умов існування. Робота виконана на нелінійних лабораторних 
щурах-самцях двох вікових груп (статевонезрілих, 1,5 міс., маса тіла 60-80 г) і 
дорослих (статевозрілих, 5 міс., маса тіла 180-200 г), отриманих із віварію 
Буковинського державного медичного університету. За 30 діб до визначення 
вмісту ВМ тварин переводили на стандартний харчовий раціон з вільним 
доступом до відстояної питної води та їжі (зерно пшениці). Після знеживлення 
тварин одномоментною декапітацією під ефірною анестезією вилучали органи 
(мозок, серце, печінка, нирки, скелетний м’яз), у яких визначали вміст катіонів 
свинцю і кадмію за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра 
С112М-1. Вміст свинцю і кадмію в їжі та питній воді, що отримували тварини, 
відповідав «Медико-біологічним вимогам і санітарним нормам якості 
продовольчої сировини і харчових продуктів». Щодо додаткового надходження 
ВМ з повітрям, то лабораторні тварини обох вікових груп знаходилися в 
однакових умовах утримання. 

Встановлено, що у молодих статевонезрілих (СНЗ) щурів найвищий вміст 
катіонів свинцю виявлено в нирках і головному мозку. В інших органах і 
тканинах він значно менший. У серці, порівняно з нирками вміст катіонів 
свинцю менший – в 3,7 раза, у скелетному м’язі – в 4,2 раза, у печінці – в 10 
разів при градієнті тканинного розподілу у порядку зменшення: нирки=мозок 
>серце>скелетний м’яз>печінка.  

У дорослих статевозрілих (СЗ) 5-місячних щурів найвищий вміст катіонів 
свинцю, як і в СНЗ тварин, виявився у нирках. У мозку – менший в 2 рази, у 
печінці – в 4,4 раза, у серці – в 7 разів, у скелетному м’язі – в 10 разів порівняно 
з нирками, з градієнтом розподілу: нирки>мозок >печінка>серце>скелетний 
м’яз.  

Найвищу концентрацію катіонів кадмію у СНЗ щурів виявлено також у 
нирках. У серці – менше в 4,5 раза, у  скелетному м’язі – в 8,4 раза, у печінці – в 
9,6 раза. У головному мозку – вміст кадмію в 16,6 раза нижчий порівняно з 
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нирками і вдвічі менший, ніж у скелетному м’язі, з градієнтом тканинного 
розподілу:  нирки>серце >скелетний м’яз>печінка>мозок.  

У дорослих тварин вміст катіонів кадмію в усіх досліджуваних органах 
вищий ніж у молодих: у печінці – в 8 разів, у мозку – в 4,3 раза, у скелетному 
м’язі – в 3,1 раза, у нирках – у 1,3 раза, з градієнтом тканинного розподілу: 
нирки>печінка>скелетний м’яз>серце>мозок. Отже, найвищий вміст катіонів 
кадмію у СНЗ і СЗ тварин виявлено в нирках, найнижчий – у головному мозку.  
Незважаючи на те, що градієнт тканинного розподілу катіонів кадмію в 
молодих і дорослих щурів подібний, однак з віком концентрація катіонів 
кадмію, як і свинцю, в усіх органах зростає, що свідчить про їх кумулятивні 
властивості Особливо підвищується накопичувальна здатність печінки. 

Порівнюючи тканинний розподіл катіонів свинцю і кадмію в організмі 
щурів різного віку встановлено, що в усіх досліджуваних органах вміст катіонів 
свинцю значно вищий, ніж кадмію. Так, у головному мозку вміст свинцю у СНЗ 
тварин вищий у 25 разів, у СЗ тварин – у 8,8 раза, у серці – в 2 рази, у печінці і 
нирках: у СНЗ тварин – в 1,6 раза, у СЗ тварин – в 1,4 та в 3,9 раза, відповідно. 

Отримані дані свідчать, що тварини, які утримувалися в звичайних 
умовах віварію, були в значній мірі експоновані сполуками ВМ, що надходили 
в організм з навколишнього середовища,  імовірно, з повітрям, їжею та водою.  

Висновки:  
1. За природних умов у молодих інтактних СНЗ (1,5 міс) щурів 

найбільше накопичується катіонів кадмію в нирках, а катіонів свинцю – в 
нирках і головному мозку. 

2. З віком, у 5-місячних щурів вміст катіонів свинцю та кадмію 
зростає у всіх органах, особливо у нирках та печінці. 

3. У головному мозку вміст катіонів свинцю, особливо у молодих 
тварин, значно вищий, ніж кадмію. 
 
ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ  У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Т. І. Грачова, Л. І. Власик, О. В. Кушнір  
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 
58002, Чернівці, Театральна пл., 2 
E-mail: hygiene@bsmu.edu.ua 

 
150 students of Bukovinian State Medical University, who major in general 

medicine and dentistry, voluntarily participated in the research conducted using 
questionnaire method. 

The analysis of the results shows the majority of respondents’ first use of 
alcohol at ages 14-15, 92% tried alcohol before coming of age. The leading 
motivation for alcohol consumption is the regulation of internal psychological state. 
Therefore, the joint efforts of teachers, psychologists and doctors should be focused 
on the systematic prevention of alcohol consumption with an emphasis on personal 
factor which will allow forming an adequate attitude to the problem and choosing in 
favor of healthy lifestyle. 
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Здоров’я молоді сьогодні – це ресурс національної безпеки та потенціал 

держави в майбутньому. На думку експертів ВООЗ, близько 75% хвороб 
дорослих є наслідком умов та способу життя в дитячі та молоді роки. 

Адекватні уявлення про здоровий спосіб життя, його збереження і 
зміцнення забезпечують свідоме ставлення молоді до ситуацій, які становлять 
ризик для життя і здоров’я.  

Сучасне навчання у ВНЗ потребує від студентів адаптації до комплексу 
факторів (побутових, розумового навантаження, прискореного ритма і темпа 
життя, інтенсифікації сучасних програм навчання тощо), котрі негативно 
впливають на стан їх здоров’я. 

Однією із причин розвитку дезадаптації серед студентської молоді є 
низький рівень культури здоров’я, пов’язаний із відсутністю розробленого 
комплекса систематичного навчання, спрямованого на збереження і зміцнення 
здоров’я та пропаганди здорового способу життя. 

На базі Буковинського державного медичного університету було 
проведено анонімне анкетування 150 студентів у віці 19-21 рік (37% юнаків та 
63% дівчат). 

Проведені дослідження виявили деякі особливості вживання алкогольних 
напоїв студентами-медиками. Важливим моментом аналізу результатів було 
визначення віку, коли вперше студенти почали вживати алкоголь. Виявилось, 
що юнаки знайомляться з алкогольними напоями раніше, ніж дівчата: 18% 
юнаків та 6% дівчат вперше спробували їх у віці від 7 до 10 років, 24% і 19%, 
відповідно – у 11-13-річному віці. 

У більшості респондентів перше вживання спиртного припадає на вік 14-
15 років (31% - юнаки та 40% - дівчата) та 17-18 років (юнаки – 27%, дівчата – 
35%), а 92% проанкетованих студентів, спробували спиртні напої до 
досягнення повноліття. 

Як правило, вперше вжитими були пиво (у 36% юнаків та 24% дівчат) та 
вино (у 29% и 53%, відповідно). 

Важливим моментом у розвитку алкоголізації молоді є залучення до 
вживання алкогольних напоїв у сім’ях і групах однолітків. У 53% респондентів 
ініціаторами знайомства зі спиртним були друзі, у 23% - батьки та родичі і 
тільки 12,5% студентів спробували їх з власної ініціативи. 

Основною мотивацією вживання алкоголю у 54,5% студентів є стресові 
ситуації, у 18,5% - поганий настрій, для 15% приводом є святкові події, а 9,5% 
випивають «за компанію». 

Регулярно (2-4 рази на місяць) вживають спиртне 24% юнаків та 13% 
дівчат, що дозволяє їх віднести до групи ризику. 

Про шкідливий плив алкогольних напоїв 28% опитаних дізналися від 
батьків, 24% - із ЗМІ та Інтернету, 23,5% - від викладачів і тільки 14% - від 
медичних працівників. 

Альтернативою вживанню спиртних напоїв молоді люди бачать спорт, 
навчання, спілкування з друзями, хобі, музику, читання літератури; для юнаків 
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– це також і комп’ютерні ігри, перегляд кінофільмів, для дівчат – кохання, 
шопінг та вживання кондитерських виробів. 

Аналіз отриманих результатів показав домінуючий вплив мікросоціуму 
на алкоголізацію сучасної молоді. Провідним мотивом вживання алкоголю є 
регуляція внутрішнього психологічного стану. Тому, спільні зусилля педагогів, 
психологів, медиків слід спрямовувати на систематичну профілактику 
вживання алкоголю з акцентом на особистісний фактор, що дозволить 
сформувати правильне ставлення до проблеми та зробити вибір на користь 
здорового способу життя. 
 
ВПЛИВ РАДОНУ – 222 НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 
O.Я.Гуцул  
Кафедра гігієни та екології 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 
  E-mail: gosh_oksan@mail.ru 
 

Radon is a gas, it can move from the ground into the air, where it is   dispersed 
by the winds. If it infiltrates buildings, however, it can build up over  time and lead  
to serious health problems. 

 
Радон-222 – це радіоактивний газ, який утворюється в результаті розпаду 

радію-226, не має кольору, запаху, присмаку, час напіврозпаду його 3,82 доби, 
потужний альфа-випромінювач. Крім того, даний газ є сильно токсичним, що 
пов’язано з його радіоактивними властивостями.  При розпаді радону 
утворюються нелеткі радіоактивні продукти (ізотопи полонію (Po), вісмуту (Bi) 
і свинцю (Рb)), які важко виводяться з організму. Важливе токсикологічне 
значення має довгоіснуючий дочірній продукт розпаду радону – 210Po. Радон -
222 представляє собою небезпеку для людей, так як при вдиханні повітря з 
радоном та дочірніми продуктами його розпаду (ДПР) радіонукліди 
накопичуються в найтонших структурах легень і опромінюють людину 
зсередини, викликаючи при цьому тривале опромінення кліток дихальних 
органів). Значні дози можуть спровокувати  рак легенів або лейкемію.  

За оцінками експертів наукового комітету із дії атомної радіації (НКДАР) 
ООН радон і радонове опромінювання – найважливіші компоненти природного 
радіаційного фону. Ефективна доза опромінювання населення планети радоном 
і дочірніми продуктами розпаду складає не менше половини загальної дози від 
всіх природних джерел радіації. В Україні цей показник досягає 70% . 

Джерелом надходження радону в повітря будівель є тектонічні розломи 
земної кори.  

Чернівецька область розташована на стику двох великих геолого – 
структурних одиниць: південно – західної окраїни Східно – Європейської 
платформи ( Подільської плити) і Карпатської геосинклінальної області 
(Складчасті Карпати і Передкарпатський  неогеновий прогин). Тому, радонова 
проблема для Буковини є досить актуальною. 
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На території Чернівецької області відповідно до Закону України                                      
« Про захист населення від впливу іонізуючого випромінювання», наказу МОЗ 
України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил 
«Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» 
спеціалістами лабораторії фізичних факторів Державної установи 
«Чернівецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» у 
2015 було проведено 581 вимір рівнів еквівалентної рівноважної об’ємної 
активності радону – 222 у повітрі приміщень.  Перевищень допустимих рівнів 
не виявлено, а середнє значення вищезазначених вимірів становило 25 – 35 Бк / 
куб.м.  

Згідно з чинними Державними гігієнічними нормативами «Норми 
радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» середньорічна еквівалентна 
рівноважна об’ємна активність (ЕРОА) ізотопів радону в повітрі будівель:                     
-1) в приміщеннях будівель та споруд, які будуються та реконструюються для 
експлуатації з постійним перебуванням людей, рівень дій для середньорічної 
ЕРОА радону-222 в повітрі становить 50 Бк/куб.м                                                                                                                              
- 2)  в зоні дихання в повітрі приміщень, які експлуатуються з постійним 
перебуванням людей рівень дій для середньорічної ЕРОА радону-222 становить 
100 Бк/куб.м.  

Також, було встановлено, що проблемою надходження радону в повітря 
будівель пов’язана, в першу чергу, з величиною площі їх контактування з 
ґрунтом, наявністю та глибиною підвальних приміщень та ін. Приблизно 
однакова кількість радону надходить крізь зовнішні стіни і підлогу (ексхаляція 
крізь підлогу є на 20% більшою, однак площа стін майже на 20-25 % більше 
площі підлоги). Найбільша кількість радону надходить крізь шви збірних 
елементів, місця з’єднань різних конструкцій та нещільності у будівлях. Рівень 
концентрації радону і ДПР в атмосфері будинків значною мірою залежить від 
природної і штучної вентиляції приміщень, старанності шпаклювання вікон, 
стиків стін і вертикальних комунікаційних каналів, частоти провітрювання 
приміщень тощо. Наприклад, найбільш високі концентрації радону в житлових 
будинках спостерігаються в холодний період року, коли традиційно вживають 
заходів для утеплення приміщень, що зумовлює зменшення обміну повітря 
будівель з навколишнім середовищем.  

Отже, з метою зменшення та попередження онкологічних захворювань, 
спричинених радоном – 222 та дочірніми продуктами його розпаду потрібно 
постійно здійснювати радіаційний контроль рівнів ЕРОА радону -222 у повітрі 
приміщень. А також  застосовувати основні протирадонові заходи, які 
полягають у:  

-  максимальному скороченні виділення радону з ґрунту;  
-   локалізації місць надходження радону в будівлю;  
- зниження об’ємної активності радону в повітрі приміщень; - зменшення 

рухливості (розповсюдження) радону, що надійшов до будівлі. 
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ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ – ВИРІЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ЧИ 
ЗАГРОЗА ЛЮДСТВУ 
В.О. Давиденко,  
Вінницький національний технічний університет 
 21000, Вінниця , вул. Хмельницьке шосе, 95 
Е-mail: daavidenko23@gmail.com 
 
      Today , electric cars are gaining popularity because they save much money their 
owners. But they are quite substantial danger to the environment from the use of 
batteries. 

 
На сьогоднішній день, електромобілі набирають популярності, адже вони 

суттєво економлять кошти їх власників. Власники таких машин, вважають 
використання такого автомобіля не тільки економічно вигідним, а й 
екологічним, адже під час роботи двигуна значно зменшене забруднення 
атмосфери.  

Важливо знати те, що електромобілі не вирішують екологічних проблем,  
замість них природу забруднюють електростанції. Навіть сьогодні, з 52% 
застосуванням вугільних електростанцій в США, застосування таких 
автомобілів дозволить значно зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Адже 
використання енергії в електромобілях відбувається в 3-5 разів ефективніше, 
ніж у звичайних двигунах. Це означає, що навіть при спалюванні вугілля на 
електростанціях для отримання енергії для автомобілів такого класу, вони все 
одно будуть набагато менше шкодити навколишньому середовищу, ніж ті, хто 
користується бензином.Використання екологічно чистих джерел енергії взагалі 
робить такі автомобілі практично на 100% нешкідливими, але шкоду 
навколишньому середовищу будуть завдавати акумуляторні батареї, які через 
10 років потрібно замінювати. Сьогодні виробники сучасних літій та іонних 
акумуляторів для електромобілів дають гарантію на свою продукцію 10 років, а 
то й більше. Але за цей час чверть машин самі по собі опиняться на смітнику з 
різних причин, а половина двигунів внутрішнього згоряння вже піддадуться 
капітального ремонту. Велику кількість людей стримує від придбання 
електромобіля якраз той факт, що після тривалого використання акумулятор 
деградує і його треба повністю замінювати на новий.  

Останнім часом електромобіль приваблює людей своєю економічність, 
але несе загрозу людству після виходу з роботи акумуляторів, більшість з яких 
потрапляє на смітник, а  викинуті на звалище вони можуть завдати істотної 
шкоди навколишньому середовищу. В елементах живлення містяться 
небезпечні речовини: ртуть, нікель, кадмій, свинець, літій, цинк, марганець. 
Потрапляючи у воду та ґрунт, вони в кінцевому підсумку повертаються в 
організм людини і можуть викликати найрізноманітніші захворювання, 
включаючи онкологічні. 
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ВНЕСОК ЕКОГОТЕЛІВ У ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
МІСТ 
О.М.Данілова*, М.В. Білоконь**, І.В.Пашанюк*** 
*Чернівецький факультет НТУ «ХПІ» 
58018, Чернівці, вул. Головна, 203 А 
**Департамент екології та туризму Чернівецької ОДА 
58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35 
***ГО «Буковинський центр реконструкції і розвитку» 
58000, Чернівці, вул. Шевченка, 28 
Е-mail: danilovaolganik@ukr.net 
 

Ekohotels make a significant contribution to the improvement of the ecological 
state of the city through the use of renewable energy sources of energy such as solar 
or wind power, energy-efficient lighting, recycling wastewater re-use. The benefits of 
implementing environmental initiatives at the hotel help to increase profits, improve 
brand value and rationalization of nature.. 

 
Сучасне місто – надзвичайно складна екосистема, специфіка якої 

зумовлена високою концентрацією людей, промислового виробництва товарів 
та послуг, транспортних засобів  на обмеженому просторі. У процесі 
функціонування систем життєзабезпечення міста споживається значна кількість 
різних природних ресурсів та створюється величезна кількість газоподібних, 
рідких і твердих відходів. Все це призводить до зростання навантаження на 
оточуюче середовище і посилює його  засмічення. Тому, пошук оптимальних 
рішень, спрямованих на поліпшення умов життя та всебічну раціоналізацію 
природокористування в межах території міської забудови є актуальним 
завданням усіх сфер життєзабезпеченості та комфортності міських поселень, в  
тому числі і в готельному господарстві. 

Швидке збільшення кількості готелів та загострення проблем, пов’язаних 
з розвитком сфери гостинності, актуалізують необхідність пошуку нових 
векторів їх розвитку у системі “споживач – готельна індустрія – навколишнє 
середовище”. Оптимізація  взаємозв’язків цієї складної системи успішно 
реалізується за рахунок розвитку екоготелів, особливістю, яких є: залежність 
від природного середовища;  екологічна стійкість; доведений внесок у 
збереження навколишнього середовища;  забезпечення екологічної програми 
підготовки кадрів;  врахування місцевої культури;  забезпечення економічної 
віддачі для місцевої громади та ін.  Екологічні готелі повинні дотримуватись 
суворих “зелених” принципів для того, щоб їх відвідувачі були впевнені, що 
перебувають в безпечному, нетоксичному й енергозберігаючому житлі.  

Основними критеріями, яким повинен відповідати екоготель, є: 
використання для енергозабезпечення відновлюваних джерел енергії, таких як 
сонячна або енергії вітру; енергозберігаюче освітлення; рециркуляція стічних 
вод, які повторно використовуються кухнею, лазнею і пральнею, а також для 
саду та озеленення; системи подачі свіжого повітря; програма утилізації 
відходів; господарське використання нетоксичних миючих засобів і пральних 
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порошків; використання білизни з 100% органічної бавовни;  наявність номерів 
для людей, які не палять;  перевезення на місцях “зеленими” автомобілями; 
харчування органічною продукцією місцевого вирощування; заборона 
використання одноразового посуду [4]. Окрім вище наведених критеріїв не 
менш важливим, на нашу думку, є використання природних будівельних  
екоматеріалів під час спорудження екоготелів. 

Із врахуванням прямих та зворотних впливів між споживачем, 
навколишнім середовищем та місцевою громадськістю нами пропонувалося 
виділяти екологічно-спрямовані, власне екологічні та соціально-екологічні 
готелі [2, с.159; 3, с.129]. У будь-якому випадку існує ряд переваг від 
впровадження екологічних ініціатив у готелі, які в сукупності сприяють 
збільшенню прибутку, підвищенню вартості бренду та раціоналізації 
природокористування [1, с.79].   

Розвиток екологічних готелів є перспективним напрямом у сфері 
гостинності України. В подальшому цьому  сприятимуть наступні умови та 
чинники: заохочення державою впровадження ресурсозберігаючих технологій 
на фоні  підвищення плати за використання  енергетичних та водних ресурсів;  
наявність наукових,  що спеціалізуються на розробці енерго-, водозберігаючих 
технологій, підготовці фахівців відповідної спеціалізації; становлення та 
розвиток виробництва екологічно сертифікованої будівельної продукції; 
наявність значної кількості навчальних закладів з підготовки фахівців у сфері 
гостинності; становлення виробництва екологічно чистих продуктів 
харчування; наявність територій, придатних для розташування еко-готелів та ін. 

Негативними тенденціями, що уповільнюють практику ведення 
екоготельного господарства, є: відсутність єдиної державної сертифікації у 
сфері екоготелів; висока вартість екологічно чистої продукції; неналежний 
державний екологічний контроль у сфері виробництва  будівельних матеріалів; 
недостатня практика ведення екоготельного господарства; відсутність 
достатньої поінформованості у населення про функціонування екоготелів; 
відсутність розвиненої інфраструктури на територіях, придатних для 
розташування еко-готелів.  
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Ekohotel s make a significant contribution to the improvement of the 
ecological state of the city through the use of renewable energy sources such as solar 
or wind power, energy-efficient lighting, recycling wastewater re-use. The benefits of 
implementing environmental initiatives at the hotel help to increase profits, improve 
brand value and rationalization of nature. 

 
Швидке збільшення кількості готелів та загострення проблем, пов’язаних 

із розвитком сфери гостинності, актуалізують необхідність пошуку нових 
векторів їх розвитку у системі “споживач – готельна індустрія – навколишнє 
середовище”. Оптимізація  взаємозв’язків цієї складної системи успішно 
реалізується за рахунок розвитку екоготелів, особливістю, яких є: залежність 
від природного середовища;  екологічна стійкість; доведений внесок у 
збереження навколишнього середовища;  забезпечення екологічної програми 
підготовки кадрів;  врахування місцевої культури;  забезпечення економічної 
віддачі для місцевої громади та ін. [2].   

Існує ряд переваг від впровадження екологічних ініціатив у готелі, які в 
сукупності сприяють збільшенню прибутку та роблять вагомий внесок у 
покращення екологічного стану міських поселень[1]. Весь комплекс ініціатив, 
спрямованих на включення екологічних практик у поточне функціонування 
закладу розміщення, нами запропоновано було згрупувати у 5 блоків:  технічні; 
маркетингові; організаційні; економічні; мотиваційні. 

Технічні ініціативи включають: відомчий аудит;  виявлення та докладний 
опис всіх необхідних технічних нововведень на підприємстві; аналіз та 
обрання найпередовіших технічних інновацій від найпростіших (заміна ламп 
розжарювання люмінесцентними тощо) до складніших (купівля 
енергоощадливого обладнання та ін..), їх впровадження на підприємстві; 
моніторинг динаміки споживання основних ресурсів; порівняння одержаних 
показників з плановими, виявлення відхлинь та корекція. 

Заходи організаційного характеру включають:  визначення загальної 
стратегії та розбивка її на цілі, формулювання екологічної програми;  обрання 
“зеленої” команди серед співробітників;  розподіл екологічної відповідальності 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eco_hotel


 75 

та обов’язків серед персоналу; письмовий  виклад екологічної політики; 
застосування принципів екологічного менеджменту в управлінні 
підприємством. Екологічний менеджмент є частиною щоденної менеджерської 
праці на підприємстві. Екологічний менеджмент поширюється на організаційну 
структуру, планування, розподіл відповідальності та обов’язків, на 
застосування процедур та використання необхідних для впровадження 
екологічних заходів і планів ресурсів, на оцінку виконання й коригування 
рішень менеджменту. Він дає можливість постійно вдосконалювати екологічну 
та економічну діяльність, зменшувати ризики для навколишнього середовища, 
для здоров’я й безпеки працівників, а також скорочувати витрати. Екологічний 
менеджмент допомагає вирішувати екологічні проблеми в різних сферах 
діяльності відповідно до обраних підприємством цілей та напрямків розвитку. 
Підприємство, впроваджуючи екологічний менеджмент, систематично приділяє 
увагу екологічним проблемам, що виникають у результаті його діяльності, та 
безперервно працює над удосконаленням своєї діяльності, пов’язаної з впливом 
на навколишнє середовище. 

Блок економічних заходів включає:  визначення вартості всіх необхідних 
інвестицій для впровадження екологічних ініціатив;  написання бізнес-плану 
проекту екологізації підприємства; визначення цін на послуги готелю з 
врахуванням вартості початкових витрат; визначення економічного ефекту від 
всіх проведених заходів. 

Маркетинговий блок включає заходи, спрямовані на: виявлення та 
окреслення потреб споживачів у екологічному розміщенні, які можуть бути 
застосовані на даному підприємстві; ознайомлення з передовим досвідом 
ведення екоготельного господарства у світі;  аналіз екологічних ініціатив у 
сфері гостинності за різним критеріям та обрання найперспективніших 
варіантів;  бенчмаркінг найуспішніших екоготельних підприємств регіону 
розміщення. 

Блок мотиваційних методів включає: залучення підтримки 
співробітників;  включення екологічної програми в навчання персоналу; 
фактори економічної мотивації. 

Без підтримки працівників екологічні програми незавжди мають успіх. 
Будь-яка екологічна програма діє ефективніше, коли співробітники розуміють 
свою відповідальність у досягненні її цілей. Крім того, варто застосовувати й 
економічні стимули для мотивації персоналу, наприклад, здійснювати виплати 
преміальних та надбавок за рахунок зекономлених від екологічних заходів 
коштів.  
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Syphilis is a medico-social problem of today with a high level of morbidity that 

substantiates studying its regional peculiarities morbidity in different regions of 
Ukraine with the purpose of timely diagnostics and treatment of such infection and 
elaboration of preventive measures. 

 
Сифілітична інфекція є важливою медико-соціальною проблемою 

сьогодення  через збереження високого рівня захворюваності на сифіліс у світі 
й в Україні зокрема, можливий системний характер ураження та ризик передачі 
інфекції потомству. На сучасному етапі сифіліс реєструють серед населення 
усіх вікових категорій, проте поширеність даної інфекції помітно вище у 
великих містах серед «несприятливих» груп населення, хоча в останні роки 
зростає захворюваність на сифіліс і серед мешканців сільських населених 
пунктів. Тому метою роботи було вивчити стан та динаміку захворюваності на 
сифілітичну інфекцію серед мешканців міст та сіл Чернівецької області. За 
даними аналізу статистичних звітів встановлено, що захворюваність на сифіліс 
у Чернівецькій області в останні роки має хвилеподібний характер – після 
зменшення показника захворюваності в 2010 році впродовж наступних 4-х 
років відзначалося його зростання (в 2,1 рази) з наступним зменшенням в 
останній рік (на 16,6%). Аналіз показника захворюваності на сифіліс серед 
міських мешканців Чернівецькій області впродовж останніх років виявив 
поступове його зменшення (на 28,5%) в 2010 р. За тенденції до зростанням (на 
32,4%) в наступні роки. Водночас показник захворюваності на сифіліс серед 
сільських жителів Чернівецької області в останні роки зріс у 3,78 рази за 
тенденції до зменшення в останній рік (в 1,67 раза). Аналіз співвідношення 
міських і сільських жителів Чернівецької області – хворих на сифіліс виявив 
наступну тенденцію: в 2010 р. – істотне переважання хворих серед міських 
жителів по відношенню до сільських (співвідношення відповідно – 3,31 : 1), у 
2013 р. За рахунок значного збільшення кількості хворих серед мешканців сіл – 
практично однакове їх співвідношення (1,16 : 1) з наступним зростанням частки 
міських жителів (2,19 : 1). Також встановлено, що найбільш уразливими 
групами як міського, так і сільського населення Чернівецької області щодо 
зараження сифілітичною інфекцією є особи віком 25-29 і 40-59 років (разом 
складають 53,6%) та 20-24 років (20,9%), а також особи чоловічої статі, що в 
цілому слід враховувати при комплексному медичному обстеженні таких 
пацієнтів, а також проведенні цілеспрямованої санітарно-просвітньої роботи 
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серед міського та сільського населення Чернівецької області з метою 
своєчасного виявлення, лікування та попередження поширення даної інфекції.  
 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НОВИХ СОРТІВ ПИВА НА ОСНОВІ ПРЯНО-
АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ 
М.В.Дрозд, М.І.Лавренчук, М.С.Рогозинський  
Чернівецький факультет НТУ «ХПІ» 
58018, Чернівці, вул.. Головна, 203А 
E-mail: Rmyron@ukr.net 

 
Thesis is devoted for working out of technology of new kinds of beer with non-

traditional vegetative raw materials which have been grown up in Ukraine. The 
physical-chemical characteristics of quality of light brewer’s malt, basil, cinnamon, 
caraway, carnation and tarragon have been investigated. It has been found that at all 
activities these raw materials applicable for beer manufacturing. The extraction of 
valuable substances from basil and tarragon has been conducted with application of 
different modes of extraction with the purpose of optimal temperatures, extraction 
durations and ratio between raw materials and tarragon selection. The physical-
chemical characteristics of investigated samples have been investigated and their 
organoleptic assessment has been carried out. 

 
Розвиток переробних галузей промисловості України вимагає розробки 

нових технологій та розширення асортиментів виготовлюваних харчових 
продуктів функціональної спрямованості з використанням місцевої сировини. 

Досить актуальні дослідження з розробки нових сортів пива, які 
позиціоновані на споживача, що опікується про своє здоров’я, і поєднують у 
своєму призначенні користь, задоволення й комфорт від помірного споживання. 

Пріоритетними напрямками при створенні таких сортів пива можна 
вважати добір рослинної пряно-ароматичної сировини з вираженими 
антиоксидантними властивостями й технологію його переробки, що забезпечує 
підвищення харчової й біологічної цінності пива за рахунок максимального 
збереження нативних властивостей сировини. 

Продукти рослинного походження, у тому числі й пряно-ароматична 
сировина, уважаються дуже важливим компонентом здоровішого харчування, 
вони надають пиву профілактичні й функціональні властивості, збагачують 
вітамінами, мінеральними компонентами, біологічно активними речовинами. 
Пиво із зазначеними добавками набуває специфічні органолептичні й фізико-
хімічні показники, вони можуть впливати на його харчову цінність і формувати 
ряд нових властивостей, у тому числі лікувальні, в окремих випадках 
підвищується стійкість при зберіганні [1]. 

Продукти харчування, що містять пряні трави, споживач детермінує як 
функціональне харчування й тому купує їх навіть за підвищеними цінами. 
Джерело лікарської сили трав — біологічно активні речовини — флавоноїди, 
поліфенольні речовини, ефірні масла. Рослини виробляють ці біоактивні 
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речовини в першу чергу для того, щоб захиститися самим від шкідників і 
збудників хвороб [2]. 

Препарати з волошки проявляють бактерицидну, тонізуючу, знеболюючу, 
омолоджуючу, спазмолітичну, імуностимулюючу дію. 

Ефірне масло естрагону або тархуна (Artemisia absinthium Z.) є засобом 
проти цинги, має інсектицидні властивості. 

Гвоздика (Syzygiumaromaticum L.) служить для профілактики й лікування 
герпесу, запальних захворювання ротової порожнини, дихальних шляхів.  

Кориця (Cinnamomum zeylanicum)використовується в лікувальних цілях 
для боротьби із застудою, проблемами травлення. Олія, отримана з кори 
коричного дерева, виявляє антибактеріальна дія на такі мікроорганізми як 
Escherichia coli, Staphylococcus і Candidaalbicans [3]. 

Кмин (Cаrum) — антиоксидант, розщеплює й виводить холестерин, 
сприяє абсорбції заліза, є засобом від  застуди й стресів, сприяє 
транспортуванню кисню у вигляді гемоглобіну в еритроцитах [4]. 

Виходячи з вище сказаного, можна вважати гвоздику, естрагон, волошку, 
корицю, кмин доступним, перспективним і цінними по хімічному складу 
сировиною для виробництва пива. 

Основною відмітною рисою зразків пива є приємний смак і аромат. У 
результаті дегустаційних досліджень підібрані оптимальні дози гвоздики, 
меленого кмину, кориці, настоїв естрагону й волошки.  

Пиво з додаванням пряно-ароматичної сировини має профілактичні 
властивості, відмінні яскраво-виражені органолептичні показники, має 
злагоджений букети приємний, повний смак і легкий, гармонійний, 
характерний аромат пряних трав.  

Досліджено [5] три способи внесення пряно-ароматичної сировини 
(перший — у сусло за 15-30 хвилин до закінчення кип’ятіння, другий — на 
початку бродіння, третій — при доброджуванні). 

Установлено, що пиво, приготовлене по першому способу, має більш 
виражений смак й аромат, швидко освітлюється, у ньому не спостерігається 
ефекту холодного помутніння.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу літератури [2-5] можна 
пропонувати використання естрагону, волошки, кмину, кориці, гвоздики для 
приготування пива. 
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In theseswas considered state water sources in Chernivtsy town and Chernivtsy 
region. 

 
Вода є важливим екологічним чинником, який сприяє міграції природних 

хімічних елементів. Водночас вода накопичує та включає в глобальний 
колообіг і речовини антропогенного походження. Погіршення стану 
поверхневих та підземних вод призводить, відповідно, до погіршення якості 
питної води. З еколого-геохімічної точки зору якість вод різного походження 

відображає ступінь антропогенної модифікації ландшафтів. Особливо це 
стосується міст, тому загальноміські фонові гідрохімічні характеристики 
відрізняються від природних регіональних [1]. 

В Україні склалася ситуація, за якою практично всі поверхневі, а в 
окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення не відповідають 
вимогам санітарного законодавства на джерела водопостачання. У той же час 
наявні очисні споруди, технології очистки та знезараження питної води 
неспроможні  очистити її  до рівня  показників  безпеки. 

Питне водопостачання України майже на 80% забезпечується з 
поверхневих джерел, екологічний стан яких і якість води у них є вирішальними 
чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення. Водночас, 
більшість басейнів річок згідно з гігієнічною класифікацією водних об’єктів за 
ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуже забруднених, 
проте склад очисних споруд та технології водо підготовки фактично  не 
змінились. 

В Україні  в 2015році проводилось спостереження з 296 створів  водойм 
першої категорії. Основними джерелами питної води України є ріки: Дніпро, 
Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг. 

Показники водозабезпеченості Чернівецької області на 1 км і на одну 
людину вищі, ніж у середньому по Україні, відповідно в 2 і 1,5 рази. Важливу 
роль у водозабезпеченні відіграють підземні води, запаси яких складають 134 
млн. м3, з них 29 млн. м3 гідравлічно не пов’язані з річковими стоками [2]. 

У межах Чернівецької області Державною санітарно-епідеміологічною 
службою здійснюється нагляд в 55 створах постійного спостереження, в тому 
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числі на водоймах I категорії водокористування (водойми для господарсько-
питного водопостачання) встановлено 11 створів, на водоймах II категорії 
(рекреаційні водойми та водойми у межах населених пунктів) – 44.  

У поверхневі водні об’єкти Чернівецької області щорічно скидається 
близько 40 млн. м3 зворотних вод [3]. У їх складі найбільше (до 50 %) 
нормативно чистих стічних вод, тобто тих, що відповідають встановленим 
нормам якості води та не проходять очистки. Обсяги стоків нормативно-
очищених зворотних вод, що пройшли очищення на відповідних спорудах та не 
призводять до порушення норм якості води, складають біля 30 %. Решта – це 
забрудненні звороті води. 

У 2015 році  з  водойм  І-ої категорії було відібрано та досліджено 445 
проб за санітарно-хімічними  та 591  проба  за бактеріологічними показниками. 

Питома вага досліджених проб води, які не відповідали санітарним 
нормам за санітарно-хімічними показниками становила 0%, за 
бактеріологічними – 9,3%.  

Якість води водойм 2-гої категорії по санітарно-хімічних показниках  
погіршилась з 1,1 % - 2014рокудо 2,7% - 2015року. Найбільший відсоток 
невідповідності в місті Чернівці ( рекреаційна зона – міський пляж) – 56,5%, в 
Сокирянському -  60,6%, Глибоцькому – 8,3% районах. 

Приймаючи до уваги, що забруднення водойм характеризується 
багатокомпонентністю, при аналізі води водоймищ необхідно надавати 
перевагу контролю на приладах високої чутливості. 

     В області працює 28 централізованих водопроводів, з них: 15 
комунальних, 9 відомчих і 4 сільських. З відкритих водоймищ функціонують 4 
комунальних і 1 сільський водопровід. Кількість джерел децентралізованого 
водопостачання  - 1252. 

 В 2015 році  проведено дослідження 1969 проб питної води 
централізованого водопостачання. При аналізі спостерігається тенденція 
покращення якості води джерел централізованого водопостачання впродовж 
останніх чотирьох років. Відсоток незадовільних результатів в 2014 році склав  
0,5, а в 2015році – 0,8. Найбільший відсоток відхилення реєструється в 
Герцаївському – 5,7%, Путильському – 2,9 %, Новоселицькому – 1,8%, районах. 
Найкраща якість води джерел централізованого водопостачання в 2015 році 
була в Вижницькому, Заставнянському, Кіцманському, Сторожинецькому,  
Хотинському районах  та  місті Чернівці. 

У Чернівецькій області з метою  запобігання  забруднення водойм 
стічними водами розроблено програми «Вода питна Чернівецької області  до 
2020 року», «Програма каналізування міста Чернівці на 2006-2015роки» 

Питання охорони поверхневих водойм, спрямованої на запобігання 
захворюваності населення і негативного впливу на навколишнє природне 
середовище залишається актуальним. 
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Research results concerning the influence of the exogenous chronic hypoxia on 

the excretory function of rats’ kidneys are represented. Significant disturbances of the 
excretory kidney function under the conditions of the chronic hypoxia are manifested 
by the reduction of diuresis and glomerular filtration rate, marked proteinuria and 
retention azotemia, being the most considerable during the fourth week of 
experiment. 

 
Гіпоксія викликає патологічні зміни на тканинному, клітинному та 

молекулярному рівнях, а розлади метаболізму спостерігаються не лише при її 
безпосередньому впливі, але й у віддаленому постгіпоксичному періоді, 
відіграючи велику роль у патогенезі багатьох захворювань. Враховуючи 
помітну трансформацію уявлень про гіпоксію як чинник, який діє на організм 
постійно, навіть за умов порівняного спокою, на сучасному етапі розвитку 
медицини особливо значення набуває вивчення впливу хронічної екзогенної 
гіпоксії на організм людини. При цьому, нирки – орган з інтенсивним рівнем 
окиснювального метаболізму, що і визначає їх підвищену чутливість до змін 
кисневого постачання, відіграють істотну роль у розвитку компенсаторних 
реакцій при гіпоксіях. З огляду на це, доцільність дослідження функціонального 
стану нирок щурів за умов хронічної гіпоксії не викликає сумніву.  

Метою дослідження було вивчити вплив хронічної гіпобаричної гіпоксії в 
динаміці її розвитку на екскреторну функцію нирок щурів. Досліди 
проводились на білих лабораторних безпорідних щурах-самцях середньою 
масою 120-180 г, які утримувались на стандартному харчовому раціоні з 
вільним доступом до води. Тварин поділяли на 2 групи (n=7): перша група – 
інтактні тварини, другій групі моделювали хронічну гіпобаричну гіпоксію в 
модифікованій проточній барокамері шляхом імітації підйому щурів на висоту 
4000 м над рівнем моря зі швидкістю підйому – 24 км/год. На цій висоті тварин 
утримували впродовж 2-х год щоденно 4 тижні. Тварин забивали шляхом 
декапітації під легким ефірним наркозом. Функціональний стан нирок вивчали 
за умов водного навантаження. Екскреторну функцію нирок оцінювали за 
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величинами абсолютного та відносного діурезу, швидкості клубочкової 
фільтрації (ШКФ), концентрації креатиніну в плазмі крові та сечі, відносної 
реабсорбції води, вмісту білка в сечі та його екскреції.  

Дослідженням екскреторної функції нирок встановлено, що в 
піддослідних тварин на першому тижні впливу хронічної гіпоксії діурез 
достовірно зменшувався порівняно з контролем (в 1,26 раза). На другому тижні 
експерименту спостерігалася тенденція до його зниження, проте достовірних 
значень вона не набула, на відміну від третього тижня впливу хронічної 
гіпоксії, де показник діурезу істотно зменшився, відповідно, в 1,27 раза. При 
цьому, найбільш істотне зменшення величини діурезу спостерігалося на 
четвертому тижні впливу гіпоксії (в 1,6 раза порівняно з контролем). Такі 
суттєві зміни видільної функції нирок на четвертому тижні експерименту 
свідчили про можливий пошкоджувальний вплив хронічної гіпоксії як на 
нирковий фільтр, так і на канальцевий апарат нирок. ШКФ на першому та 
другому тижнях впливу гіпоксії дещо зменшилася, проте ця тенденція не була 
достовірною. На третьому тижні експериментального дослідження цей 
показник знизився в 1,3 раза та залишався достовірно низьким на четвертому 
тижні впливу гіпоксії (в 1,9 раза), що, на нашу думку, вказувало на виснаження, 
починаючи з третього тижня експерименту, функціонального резерву нирок. 
Концентрація білка в сечі за умов впливу хронічної гіпоксії чітко зростала 
порівняно з контролем та інтенсивно наростала: вже на першому тижні 
дослідження – в 6,5 раза, на другому та третьому тижнях – у 7 і 12,5 раза, а на 
четвертому тижні впливу гіпоксії концентрація білка в сечі залишалася 
максимально високою (в 10,5 раза більше контролю), що вказувало на 
поєднання пошкодження клубочкового фільтру і порушення проксимальної 
реабсорбції. Поряд з вираженою протеїнурією, концентрація креатиніну в сечі 
теж поступово наростала із подовженням дії гіпоксії: на першому тижні 
експерименту – в 1,16 раза, на другому тижні – в 1,3 раза, а на третьому тижні 
впливу гіпоксії – в 1,48 раза та залишалася достовірно високою на четвертому 
тижні (в 1,28 раза більше контролю). Це налаштовувало на думку про те, що 
збільшення концентрації креатиніну у сечі в даному випадку повʼязане із 
високим вмістом його у крові. Концентрація креатиніну в плазмі крові 
достовірно зростала, починаючи з другого тижня впливу гіпоксії (в 1,2 раза), 
причому вже на третьому та четвертому тижнях експерименту зростання 
креатиніну плазми крові набуло максимальних значень (в 1,5 та 1,46 раза 
відповідно більше контролю). Тобто, ретенційна азотемія, яка найбільш 
виражена на третьому та четвертому тижнях впливу гіпоксії, відповідає 
інтенсивності зниження ШКФ та саме цим обумовлена. Концентраційний 
індекс ендогенного креатиніну та показник екскреції креатиніну достовірного 
зменшення набули лише на четвертому тижні дослідження (в 1,1 раза та 
1,3 раза), що також було характерним для інтенсивності канальцевого 
транспорту води, де достовірні зміни в бік зменшення спостерігалися на 
четвертому тижні. Варто зазначити, що екскреція білка з сечею інтенсивно 
наростала з подовженням впливу гіпоксії: на першому тижні експерименту – в 
5,6 раза, на другому тижні – в 6,9 раза, на третьому тижні впливу гіпоксії – в 
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10,6 раза та на четвертому – в 6,9 раза. При цьому, також відмічалося поступове 
зростання екскреції білка, стандартизованої за об’ємом клубочкової фільтрації, 
із подовженням впливу хронічної гіпоксії. 

Таким чином, у результаті проведених експериментальних досліджень 
виявлено значні порушення екскреторної функції нирок щурів за умов впливу 
хронічної гіпобаричної гіпоксії, в основі яких лежить зменшення діурезу та 
ШКФ, виражена протеїнурія та ретенційна азотемія, що максимально 
проявляється на четвертому тижні експерименту. 
 
РОЛЬ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У 
ФОРМУВАННІ НЕЙРОСЕНСОРНИХ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ В ДІТЕЙ 
О.М. Іфтода  
Кафедра гігієни та екології 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», 
58000, Чернівці, пл. Театральна, 2 
E-mail: hygiene@bsmu.edu.ua 

 
In a prospective study involved 68 child with sensorineural deafness from 6 to 

18 years, whose parents signed informed consent to participate in research. The 
control group consisted of 40 healthy individuals matched for age and sex. Potential 
risk factors were determined using methods of clinical epidemiology. Chronic 
nonobstructive disease of the upper respiratory tract and chronic obstructive diseases 
of the lower respiratory tract increased the risk of sensorineural deafness in children 
by a 3,75- 7,81 time and by a 4,69-6,35 time, respectively.  

 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 2015 року 360 млн 

людей страждає на інвалідизуючу втрату слуху, 32 млн із них – діти [1, 2]. В 
Україні нараховується понад 500 тис дітей із вадами слуху, що зумовлює 
значимість проблеми порушень слуху як у медичному, так і в соціальному 
аспектах. У структурі всієї дитячої глухоти / приглухуватості 91,4% належить 
нейросенсорним порушенням слуху (НПС), які у 22-50% випадків обумовлені 
генетичними причинами [3,4]. Це зумовлює актуальність вивчення потенційних 
чинників ризику, на фоні яких зростає імовірність реалізації спадкової 
схильності до порушень слуху нейросенсорного ґенезу. 

Метою дослідження було проаналізувати частоту супутньої патології 
дихальних щляхів у дітей НПС із урахуванням віку та оцінити конкомітантні 
стани, як маркери ризику глухоти.  

У проспективному дослідженні взяли участь 68 дітей із різними 
ступенями приглухуватості / глухоти (І-ІV ст) віком від 6 до 18 років, батьки 
котрих підписали інформовану згоду на участь у дослідженні. Контрольну 
групу склали 40 практично здорових осіб відповідного віку та статі. Потенційні 
фактори ризику визначали за допомогою методів клінічної епідеміології. 

У 58,8% (40) дітей із НПС діагностували ІV ступінь (ст) приглухуватості 
(повну глухоту), у 30,8% (21) – ІІІ ст приглухуватості й тільки у 10,3% (7) – І-ІІ 
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ст приглухуватості. 60 (88,2%) осіб були глухими на обидва вуха, двоє (2,94%) 
мали правобічну глухоту із лівобічною приглухуватістю ІІ ст, у 6-ти дітей 
(8,82%) реєстрували правобічну глухоту із лівобічною приглухуватістю ІІІ ст.  

У 45,60% дітей із НПС в анамнезі виявляли хронічні необструктивні 
захворювання верхніх дихальних шляхів (ХНЗ ВДШ), такі як хронічні 
фарингіти, ларинго-трахеїти, трахеїти, трахеобронхіти, у 41,18% – хронічні 
обструктивні захворювання нижніх дихальних шляхів (ХОЗ НДШ), такі як 
хронічні бронхіти із синдромом обструкції, бронхіальну астму, у 20,59% – 
хронічні необструктивні захворювання нижніх дихальних шляхів (ХНЗ НДШ), 
а саме: хронічні бронхіти, пневмонії.  

За наявності ХНЗ ВДШ у віці 12-18 років ризик появи НПС збільшувався 
у 3,75 разу (OR=6,50; 95%CІ OR =1,33-31,7; р=0,011). Дещо сильніший вплив 
ХНЗ ВДШ на формування НПС спостерігали у віці 6-12 років: ризик зростав у 
7,81 разу (OR=10,9; 95%CІ OR =2,25-58,6; р=0,026). ХОЗ НДШ, навпаки, 
вагоміше збільшували ризик появи НПС після 12 років – у 6,35 разу (OR=10,3; 
95%CІ OR =1,25-84,0; р=0,01), тоді як у дітей до 12 років – у 4,69 разу 
(OR=6,90; 95%CІ OR =1,18-40,3; р=0,028). 

Висновки. Хронічні необструктивні захворювання верхніх дихальних 
шляхів та хронічні обструктивні захворювання нижніх дихальних шляхів у 
анамнезі дітей є маркерами, що підвищують ризик розвитку нейросенсорної 
глухоти / приглухуватості в 3,75-7,81 та 4,69-6,35 разу відповідно. Таким 
чином, супутні захворювання дихальних шляхів у обстежених дітей є 
індивідуальними незалежними чинниками ризику порушень слуху 
нейросенсорного генезу, котрі реалізують себе у комплексній взаємодії з 
успадкованими генетичними предикторами та модифікуючими чинниками 
навколишнього середовища, визначаючи фенотипові прояви даної патології.  
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Based on the hydrobiological, hydrochemical and hydromorphological 

 parameters of the river ecosystem quality a comprehensive assessment of the 
ecological condition of the  Siret river and its tributaries has been done. General  
assessment of ecological status of the explored water bodies conducted by averaging 
of the data about the ecological classes of the each water body. According to the 
general ecological assessment of the studied part of the  basin the types of ecological 
status of  deferent types of water bodies were defined. 

 
В Україні якість поверхневих вод визначається, в основному, за 

хімічними показниками, хоча європейський досвід показує, що для виявлення 
реального стану водної екосистеми цього недостатньо. У прийнятій у 2000 році 
Водній рамковій директиві ЄС (ВРД ЄС) визначено три основні блоки 
показників, за якими проводиться оцінка екологічного стану водного об’єкту: 
гідробіологічні, гідроморфологічні та гідрохімічні, причому основна роль 
відводиться гідробіологічним показникам. Такий комплексний підхід дозволяє 
виявити екологічну загрозу на ранніх етапах та вчасно усунути її. 

Українська ділянка р. Сірет є цікавим об’єктом для впровадження 
комплексного підходу, оскільки річка протікає по території з неоднорідними 
природними умовами та відносно незначним антропогенним навантаженням, 
що дає можливість не лише запровадити комплексну оцінку, а й вдосконалити 
її. Запровадження оцінки екологічного стану р. Сірет за європейським зразком 
особливо актуальне, оскільки вона транскордонна з Євросоюзом, що визначає 
необхідність отримання співставних даних моніторингу її екологічного стану. 

Одним з перших етапів дослідження Верхнього Сірету стала його 
типізація згідно з вимогами ВРД ЄС. В Україні не існує єдиного підходу щодо 
типізації водних об’єктів, що є серйозним недоліком в оцінці екологічного 
стану водойм та водотоків. Типологія річок української частини р. Сірет 
виконувалася за системою В з використанням таких дескрипторів: площа 
водозбору, середня висота водозбору, геологія, середній діаметр наносів. З 
додаткових дескрипторів було обрано середній розмір руслових донних 
наносів. Річка Сірет була поділена на 2 типи водних тіл: тип 1 – велика річка у 
вапнякових породах на низькогір’ї (с. Лопушна – с. Лукавці); тип 2 – велика 
річка у осадових породах на передгір’ї (с. Лукавці – с. Черепківці); р. Сухий та 
р. Міхідра були віднесені до малих річок у вапнякових породах на низькогір’ї, а 
р. Малий Сірет – мала річка у осадових породах на передгір’ї. Відповідно до 
результатів типізації було визначено кількість та локалізацію створів відбору 
проб води і донних мікроводоростей та встановлено референтні умови. 
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Референтні умови встановлювались відповідно до результатів первинних 
оцінок різноманіття природних умов та стану ділянок річок. 

Методика, за якою були отримані дані для комплексної екологічної 
оцінки Верхнього Сірету, являє собою поєднання методів визначення 
гідрохімічних, гідроморфологічних і гідробіологічних показників якості водних 
екосистем. 

Екологічний стан Верхнього Сірету за гідрохімічними параметрами 
визначався на основі порівняння показників окремих створів з показниками для 
референтного створу з використанням таких дескрипторів: концентрацій азоту 
нітратного, азоту нітритного, азоту амонійного, фосфатів та значення БСК5.  

Для оцінки екологічного стану досліджуваного русло-заплавного 
комплексу за гідроморфологічними показниками було використано показники 
антропогенного впливу на русло та заплаву, а саме: відбір алювію, наявність та 
стан водозаборів, наявність та стан дамб обвалування; ступінь розораності 
територій, відсоток забудови, наявність  і стан шляхів сполучення та 
промислових об’єктів; наявність і стан мостових переходів. 

Оцінка екологічного стану за гідробіологічними параметрами 
ґрунтувалась на таких характеристиках: чисельність особин досліджуваних 
видів та індекс сапробності. Вибір саме цих дескрипторів пов'язаний з їх 
чутливістю до якісних змін у водному середовищі.  

Загальна екологічна оцінка дослідженого басейну виконувалась шляхом 
розрахунку середнього класу якості, який складався з класів якості, 
встановлених для гідрохімічного, гідробіологічного та гідроморфологічного 
блоків з урахуванням рангових коефіцієнтів значимості показників кожного 
блоку для досліджуваних умов. Відповідно до загальної екологічної оцінки 
досліджуваних ділянок басейну визначено екологічний стан типів водних тіл. 

Такий комплексний підхід дозволив виявити, що на момент досліджень р. 
Сірет знаходилась у перехідному стані (від «дорого» до «задовільного» 
екологічного статусу). Застосування окремо хімічних методів дослідження 
якості водного середовища такого переходу не виявило. Крім того, отримані 
результати дозволили встановити, що біологічні методи дослідження є більш 
чутливими до виявлення початкових змін у водній екосистемі. 

Запропонований підхід дозволяє визначати погіршення екологічного 
стану водотоку на ранніх етапах і, відповідно, вчасно вживати заходи для його 
відновлення. Крім того, в світлі євроінтеграційних процесів важливо вміти 
проводити подібні оцінки за європейським зразком. 

Надзвичайно важливим на сьогодні є впровадження комплексних методів 
контролю якості навколишнього природного середовища для отримання 
об’єктивної інформації про стан екосистем та розробки ефективних методів 
покращення їх стану. 
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The activity of antiapoptotic processes in neurons and glial cell sof the frontal 

lobe cerebral cortex has been studied according to the change sof Bcl-2 protein areal 
density in rats with streptosotocin induced diabetes mellitus in the dynamics of 
ischemic-reperfusion cerebral injury. 20 minute ischemia with one hour reperfusion 
in animals without diabetes mellitus concerning the control has been found to 
intensify antiapoptotic potential of the glial cells – at the expense of increased amount 
of Bcl-2+-cells. On the 12th day of the post-ischemic period the activity of 
antiapoptotic processes in the nerve cells increased. Streptosotocin induced diabetes 
during three months does not affect the areal density of Bcl-2+-nerve cells, although it 
increases the areal density of Bcl-2+-glial cells. The nerve cells of the frontal lobe 
cerebral cortex of rats with diabetes mellitus in early and delayed ischemic-
reperfusion periods present the activation of antiapoptotic mechanisms at the expense 
of increase of both the number of Bcl-2+-cells. 

 
Однією з найдраматичніших сторінок світової медицини вважають 

цукровий діабет (ЦД), через його значну поширеність, найбільш ранню з усіх 
захворювань інвалідизацію та високу смертність, що дозволило віднести дане 
страждання до низки пріоритетних проблем національних систем охорони 
здоров’я [1]. Найбільш частим ускладненням цієї патології є гостре порушення 
мозкового кровообігу, яке ініціює утворення вільних радикалів з подальшим 
розвитком апоптозу нервових та гліальних клітин кори головного мозку [2, 3]. 
Однак ступінь реагування та розвиток механізмів антиапоптичного захисту в 
ранні й пізні періоди ішемії-реперфузії в різних частках півкуль кори головного 
мозку, зокрема лобової залишаються недостатньо вивченими. 

Тому метою роботи було дослідження впливу неповної глобальної ішемії 
головного мозку з подальшою реперфузією різної тривалості на щільність 
розташування антиапоптичного білка Bcl-2+ в нервових і гліальних клітинах 
кори лобової частки (КЛЧ) півкуль щурів зі стрептозотоцин-індукованим ЦД. 

Моделювання ЦД двомісячним лабораторним щурам здійснювали 
шляхом одноразового внутрішньочеревного уведення стрептозотоцину (Sigma, 
США) у дозі 60 мг/кг [4]. Через 3 місяці в частини тварин із діабетом, а також 
контрольним щурам такого ж віку, проводили 20-хвилинне кліпсування 
загальних сонних артерій із наступною реперфузією [5]. Частину щурів 
виводили з експерименту декапітацією через 1 год. Після завершення 
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ішемічного періоду, частину – на 12-ту добу. Оперативні втручання та забій 
тварин здійснювали під каліпсоловим наркозом (75 мг/кг маси тіла) із 
дотриманням основних положень біоетики.  Щільність розташування Bcl-2+-
клітин КЛЧ ідентифікували за допомогою флуоресцентного мікроскопа 
AXIOSKOP (Zeiss, Німеччина). Статистичну значимість відмінностей 
оцінювали за t-критерієм Стьюдента для незалежних вибірок. Дані представлені 
у вигляді середніх арифметичних та стандартного відхилення.  

За результатами досліджень встановлено, що після 20-хвилинної ішемії-
реперфузії щільність розташування Bcl-2+-нейроцитів не змінилася, а Bcl-2+-
гліоцитів підвищилася на 51%, що, ймовірно, свідчить про зростання 
антиапоптичного потенціалу даного класу клітин КЛЧ. Однак на 12-ту добу 
постішемічного періоду виявлено зростання на 33% щільності Bcl-2+-
нейроцитів порівняно з такою в контрольних тварин та зниження 
досліджуваного параметру  Bcl-2+-гліоцитів на 45 % по відношенню до 
раннього терміну ішемії-реперфузії. 

У лабораторних тварин із ЦД щільність розташування Bcl-2+-нейроцитів 
достовірних змін стосовно показника без даної патології не зазнала, проте 
кількість Bcl-2+-гліоцитів зросла на 161 %.  

У ранньому та пізньому термінах ішемічно-реперфузійного пошкодження 
тварин із ЦД виявлені зміни тільки антиапоптичного потенціалу нейронів КЛЧ 
півкуль нової кори, які характеризувалися зростанням щільності розташування 
Bcl-2+-нейроцитів відповідно на 87 і 102 %  відносно показника у щурів із 
порушенням вуглеводного обміну. 

Таким чином, за умов ранньої ішемії-реперфузії антиапоптичний 
потенціал посилюється в нейроцитів кори лобової частки півкуль головного 
мозку, а на 12-ту добу постішемічного періоду – в гліоцитах. Тримісячний 
стрептозотоцин-індукований діабет суттєво збільшує щільність розташування 
Bcl-2+-гліальних клітин. У нейроцитах кори лобової частки тварин із цукровим 
діабетом у ранньому та пізньому ішемічно-реперфузійному періодах 
спостерігається активація антиапоптичних механізмів за рахунок зростання 
числа Bcl-2+-клітин. 
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Resume. Based on the 1268 children from Chernivtsi shows that in the 

territory of the anomalous contamination of soil with combinations of salts of heavy 
metals increases the risk (OR=1,8) of failure of formation of post-vaccination 
immunity against measles. 

 
Вступ. Діти є максимально сприйнятливими до впливів шкідливих 

факторів навколишнього середовища, та їх організм внаслідок низки анатомо-
фізіологічних особливостей швидше реагує на зміни екологічного оточення. 
Водночас, особливо чутливими вважаються структури, що знаходяться в 
процесі розвитку, зокрема нервові, ендокринні та імунокомпетентні. Так,  
встановлено, що найбільш уразливими є субпопуляції CD4+ лімфоцитів та 
параметри резервів фагоцитуючих клітин. Так, провідними варіантами імунної 
недостатності, викликаної впливом ксенобіотиків на дитячий організм,  є 
інфекційний (50,5%) та алергійний (10,7%) синдроми. Це визначає доцільність 
проведення досліджень у напрямках вивчення особливостей протиінфекційного 
захисту та алергійної патології у дітей в регіонах із несприятливою 
екологічною характеристикою.  

Мета роботи: вивчити особливості формування специфічної 
поствакцинальної імунної відповіді у дітей різного віку на територіях 
обласного центру із різним екогенним навантаженням на організм. 

Матеріал і методи. Напруженість поствакцинального імунітету за 
даними РПГА зі специфічними діагностикумами (дифтерійний, коровий, 
правцевий)  вивчали у когорті 1268 дітей-мешканців м.Чернівці  за 
документацією кабінету імунопрофілактики міської дитячої поліклініки. 
Середній вік дітей дорівнював 9,3±3,9 року, усі вони були організованими, 
відвідували дитячі навчальні заклади міста. Середні показники титрів РПГА в 
створеній когорті становили: протиправцеві – 257,2±6,6 у.о., протидифтерійні – 
205,3±5,3 у.о та протикорові – 33,2±1,3 у.о. Середній вік когорти дошкільнят 
становив 6,0±0,7 року, а школярів – 11,5±0,1 року (P<0,05), але попри 
відмінність показники титрів РПГА у дошкільнят та школярів вірогідно не 
відрізнялися.  

Групоформувальними ознаками виступали результати напівкількісного 
спектрального аналізу 2476 проб грунту в м.Чернівці, проведені у різні роки  
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виробничим геологічним об’єднанням „Північукргеологія” та Ровенською 
геологорозвідувальною експедицією, а також ЧНУ ім.Ю.Федьковича в рамках 
НДР „Дослідження динаміки забруднення ландшафтів м.Чернівці свинцем і 
ртуттю” (№49.01). За результатами даних досліджень виявлені території 
геохімічних аномалій за показниками вмісту у грунті хімічних елементів різних 
класів небезпечності у вигляді асоціацій: комбінація сполук свинцю, цинку, 
міді зі стронцієм, а також хром-кобальт-молібден-ванадій-літієві забруднення, 
що дало підстави вважати дані території регіонами підвищеного ризику 
формування екозалежних захворювань. Отже, належність місця розташування 
52 навчальних закладів до територій підвищеного ризику формування 
екозалежної патології була підставою до віднесення 708 їх вихованців до 
основної групи, а 235 їх однолітків, які навчалися та виховувалися у 38 
закладах з більш сприятливих екологічних територій міста, сформували 
контрольну групу.  

Результати та обговорення. Маркери напруги протиправцевого 
специфічного імунітету свідчили про кращий імунний захист представників 
основної групи (307,5±9,1 проти 274,9±14,2 у.о., P<0,05). Мала місце тенденція 
до вищих титрів РПГА з дифтерійним діагностикумом у представників 
основної групи (234,4±7,3 проти 209,0±12,3 у.о. відповідно, P>0,05). Натомість, 
ефективність протикорового імунітету у дітей в екологічно менш сприятливих 
умовах навчання та виховання була нижчою порівняно з контрольною групою 
(32,3±1,8 проти 42,7±3,4 у.о., P<0,05). Частка маргінально низьких титрів РПГА 
з коровим діагностикумом у представників основної групи виявилася вірогідно 
більшою, а відсоток дітей із високими титрами (від 140 до 160 у.о.) – вірогідно 
меншим. Належність навчальних дитячих закладів до територій геохімічних 
аномалій міста майже вдвічі підвищувала шанси формування у їх вихованців 
неспроможності поствакцинального імунного захисту проти кору: 
співвідношення шансів – 1,8 (95%ДІ 1.1-3,3), відносний ризик – 1,3 (1,0-1,8), 
атрибутивний ризик – 0,15. Регресійна модель формування специфічної 
поствакцинальної відповіді на корову інфекцію була наступною: коефіцієнт 
множинної кореляції R=0,2, коефіцієнт детермінації R2=0,03, критерій 
значущості F=7,3 (P<0,0000), що підкреслювало те, що дана модель 
статистично вірогідно створює заданий математичний образ. Разом із тим, 
невраховані фактори  мали статистичну значущість (t=4,3, P=0,0000),  а 
найвагомішими з врахованих виступали: вік дітей (t=-2,3, P=0,02) та належність 
місця розташування навчального закладу до територій геохімічних аномалій 
(t=2,3, P=0,02). 

Висновки. Напруга поствакцинального імунного захисту проти кору 
може вважатися біомаркером комбінованого забруднення грунту місць 
розташування навчальних закладів, де виховуються діти, сполуками важких 
металів у поєднанні зі стронцієм.  
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Аbstract.  The distribution peculiarities of places of residence of mothers 

giving birth to babies with life-threatening defects, or fetuses eliminated due to these 
causes have been detected. The comparative analysis of loss in the industrial and 
habitable areas of the town has found reliable differences which were indicative of 
the fact that mortinatality was more peculiar for the industrial area of the town 
(69,8±5,4% versus 52,7±5,8%, P<0,05), and neonatal loss – for habitable area 
(47,3±5,8% versus 30,1±5,4% in the industrial one, P<0,05). 

 
Мета дослідження. Встановити особливості формування природжених 

вад розвитку в залежності від екологічної характеристики довкілля. 
Матеріал та методи. До аналізу включено 1456 дітей, у яких упродовж 

досліджуваного періоду зареєстровано вроджену патологію будь-яких систем 
внутрішніх органів та/або природжену аномалію обміну речовин, серед яких 
летальні наслідки спостерігалися в 38 пацієнтів. Також нами проаналізовано 
протоколи патологоанатомічних досліджень (форма №013-о) плодів абортів,  
елімінованих за медичними показаннями, мертвонароджених та 
новонароджених раннього неонатального віку, що мали ознаки природжених 
вад, несумісних із життям. 

Результати. У регіонах із підвищеним ризиком формування екозaлежних 
захворювань, що зумовлювалося особливостями геохімічної характеристики 
грунтів, спостерігалося 76,9±3,5% усіх випадків формування вад розвитку за 
період 1994-2004 рр, а в контрастному за геохімічною характеристикою регіоні 
міста – решта 23,1±3,5% випадків (P<0,001). До промислової частини міста, що 
характеризувалася забрудненням атмосферного повітря, серед усіх випадків 
формування несумісних із життям вад відносилося 49,7±4,1% випадків. А до 
селітебної відповідно 50,3±4,1% (P>0,05). Серед 113 випадків формування 
несумісних із життям вад розвитку в регіонах підвищеного ризику формування 
екозалежних захворювань 38,9±4,6% становили втрати в ранньому 
неонатальному періоді, а решту 61,1±4,6% склали мертвонароджувані та плоди 
абортів. У екологічно контрастному регіоні ці показники були такими: 
30,1±5,4% та 69,8±5,4% (в усіх випадках P>0,05). Порівняльний аналіз втрат у 
промисловій та селітебній зоні міста натомість виявив вірогідні відмінності, які 
свідчили про те, що мертвонароджуваність була більш характерною для 
промислової частини міста (69,8±5,4% проти 52,7±5,8%, P<0,05), а втрати в 
неонатальному періоді – для селітебної зони (47,3±5,8% проти 30,1±5,4% в 
промисловій, P<0,05).  

Слід також відмітити, що проживання в регіонах із підвищеним ризиком 
формування екозалежних захворювань мало зворотній кореляційний зв′язок із 
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негативними характеристиками атмосферного повітря промислової частини 
міста (r=-0,3, P=0,000; R=-0,3, P=0,0001), причому останнє слабко, проте 
вірогідно корелювало із мертвонароджуваністю (r=0,2, P=0,03; R=0,2, P=0,05). 

Висновки. Таким чином, в регіонах підвищеного ризику формування 
екозалежних захворювань формується більша частка природжених вад, що є 
несумісними із життям, що переважно реалізується у вигляді 
мертвонароджуваності або елімінації плода. У промисловій зоні міста із 
забрудненням атмосферного повітря реєструється приблизно така ж кількість 
вад, як і в селітебній зоні, проте мертвонароджуваність є відмінною ознакою 
цього регіону. Більшість вагітних жінок, що елімінували плоди через 
діагностовано вади розвитку, або народжували дітей (мертвих та живих) із 
ознаками несумісних із життям внутрішньоутробних вад розвитку, проживали в 
регіонах із несприятливими екологічними характеристиками грунту та повітря. 
 
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ У 
ДІТЕЙ ТА ХАРАКТЕРУ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ. 
О.К.Колоскова, Л.О.Безруков,О.В. Власова  
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 
Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 
 

Аbstract. The correlation analysis enabled to find reliable strong interrelations 
of formation of sickness rate among children and the character of air pollution, to 
identify their direction, as well as to determine a pre-forming influence of a 
comprehensive environmental pollution on “mother-placenta-fetus” system, which in 
our opinion results not only in the formation of risk groups of newborns, but to the 
exertion of adaptive mechanisms in them.  

 
Вступ. Антропогене забруднення навколишнього середовища надає 

виражений вплив на формування популяційного здоров'я населення, особливо у 
зв'язку зі зміною соціально-економічних умов. Зростання надходжень 
токсичних речовин у навколишнє середовище, перш за все, відбивається на 
здоров'ї населення.  

Мета. Встановлення характеру та потужності можливих кореляційних 
взаємозв’язків між патологією перинатального періоду та забрудненням 
атмосферного повітря оксидом азоту, хлоридом і фторидом водню, 
бенз(а)піреном та диоксидом сірки.  

Матеріал та методи. На підставі динамічного багаторічного вивчення 
особливостей стану здоров’я дітей м.Чернівці у зв’язку із моніторинговими 
дослідженнями стану навколишнього середовища. Нами виділені регіони 
підвищеного формування екозалежної патології, на території яких доведено 
модифікуючий вплив несприятливих екофакторів на стан здоров’я дітей.  
Основну групу дослідження склали діти, які мешкали на територіях, віднесених 
до регіонів підвищеного ризику формування екозалежної патології, що 
територіально належали до ІІ, ІІІ, IV, V i VIII педіатричних відділень міської 
дитячої поліклініки, а групу порівняння – мешканці I, IV і VII педіатричних 
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відділень, які проживали в екологічно сприятливіших умовах. Середньорічна 
чисельність представників основної групи склала 7513,9±210,5 дітей, а групи 
порівняння – 6382,0±191,9 пацієнтів. За основними характеристиками групи 
порівняння були співставимі.  

Результати. За допомогою кореляційного аналізу нами встановлені 
зв’язки між формуванням І і ІІ груп здоров’я новонароджених дітей та 
забрудненням повітря двооксидом азоту (r=-0,9, P=0,2 та r=0,99, P=0,04) i 
формальдегідом (r=-0,99, P=0,07), позитивна кореляція частоти захворюваності 
дітей 1 року життя та забруднення атмосфери бенз(а)піреном (r=0,99, P=0,04).  

Висновки. Проведений кореляційний аналіз дозволив виявити вірогідні 
міцні взаємозв’язки формування захворюваності дітей та характеру 
забруднення повітря, з’ясувати їх спрямованість, а також встановити пре 
формуючий вплив комплексного забруднення довкілля на систему „мати-
плацента-плід”, що призводить, на нашу думку, не тільки до формування груп 
ризику новонароджених але й до напруження адаптаційно-пристосувальних 
механізмів в них.  
 
ЕКОЛОГЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ В РАМКАХ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ МЕХАНІЗМВ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ 
РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ 
Я.С.Коробейникова 
Івано-Франківський національний  
технічний університет нафти і газу, 
кафедра туризму 
76019, Карпатська,15, м. Івано-Франківськ 
yaroslava.korob@gmail.com 

 
The management   mechanisms of providing of steady development   of   

tourism and their classification are examined. An ecological certification is 
component part of supervisory mechanisms of   management   steady development of 
tourism. The direction  of ecologisation of accommodation within the framework of 
them of ecological certification are offered. 

 
Забезпечення екологічної безпеки природно-техногенних систем 

передбачає упровадження принципів сталого розвитку у всі сфери 
господарювання. Туристична індустрія, охоплюючи широкий спектр видів 
економічної діяльності, вважається однією з найпотужніших у світі. Так, в 2014 
р.  Кількість туристичних прибуттів у світі сягнула 1133 млн, а прибуток – 1245 
млрд доларів [1]. Прямо пропорційно зростає і така невід’ємна складова 
індустрії туризму як сфера гостинності. Саме тому необхідним стає 
збалансований розвиток туризму та готельної індустрії зокрема, який здатен не 
лише задовольнити потреби туристів та економічні інтереси туристичних 
регіонів, але і забезпечити збереження екологічного стану навколишнього 
середовища. У зв’язку з необхідністю збереження довкілля, зростанням попиту 
туристів на екологічно безпечні послуги і товари, великого значення нині 
набуває екологізація готельного продукту. Головною проблемою в розвитку 
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концепції стійкого розвитку туризму є розробка та практичне 
впровадження інструментів (засобів) реалізації принципів 
збалансованості на практиці. Нами розроблена система управлінських 
механізмів забезпечення сталого розвитку туризму в межах туристичних 
дестинацій. Основні управлінські механізми стійкого розвитку туризму 
ми класифікуємо на регулюючі, економічні, контролюючі, а також 
додаткові та добровільні [2].   

Основні контролюючі  механізми управління сталим розвитком 
туризму полягають в реалізації дій щодо контролю діяльності суб’єктів 
туризму у площині збалансованого розвитку. Найбільш ефективним  
методом у галузі екологізації є впровадження системи екологічної сертифікації 
готелів, так як вона зазвичай включає всі вище перелічені вимоги. Сертифікація 
– це процес оцінки та моніторингу, який письмово  підтверджує, що комерційна 
діяльність, продукт, процес, сервіс чи система управління відповідає 
визначеним вимогам. Товарний знак або ярлик видається тоді, коли 
виконуються основні стандарти визначеного сертифікату. В Європі визнані 
більше 10 екознаків та сертифікаційних програм для ідентифікації екологічно 
прийнятних товарів, продуктів та послуг. 

У світі існують багато систем екологічної сертифікації міжнародних та 
національних, обов’язкових та добровільних. В Україні нажаль ця практика ще 
не набула широкого поширення, проте уже існують такі системи екологічної 
сертифікації: програма інформаційного центру «Зелене досьє», програма 
«Green Key» («Зелений Ключ»), програма «Green Way» («Зелений шлях») та 
інші [3]. Спілка сприяння зеленому туризму України розробила систему 
екологічної сертифікації «Зелена садиба». 

Усі ці системи екологічної сертифікації мають певні переваги і недоліки, 
але задля впровадження збалансованого розвитку готельного господарства 
необхідно впровадити єдину систему екологічної сертифікації в Україні. 

Нами пропонуються такі напрямки екологізації готелів: 
− екологічне управління готелем  
− екологічна робота з гостями (інформування гостей про можливі 

негативні впливи на навколишнє середовище та методи їх уникнення); 
− регульоване енергоспоживання;  
− екологічне харчування;  
− управління відходами; 
Таким чином, екологізація готельного господарства, використання 

досвіду зарубіжних готельних підприємств та запровадження єдиної системи 
екологічної сертифікації є важливим аспектом подальшого розвитку туризму в 
Україні. 
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The method of calculation is considered the effectiveness of noise silencer with 
perforated plate. 

 
Із групи фізичних чинників забруднення навколишнього природного 

середовища та робочих місць на підприємствах найбільш поширеним є шум. В 
містах пріоритетним джерелом шуму є транспорт, на підприємствах дуже часто 
– компресори, виконавчі механізми обладнання, що використовує стиснене до 6 
атм повітря, вентилятори. 

Тривала дія інтенсивного шуму (вище 80 дБ) на слух людини призводить 
до його часткової або повної втрати, що оцінюється аудіметричним контролем. 
Окрім цього шумова дія передається в центральну і вегетативну нервові 
системи, а через них негативно діє на внутрішні органи. При імпульсних шумах 
негативна дія шуму більш сильна, ніж при незмінних. Шум скорочує тривалість 
людського життя, викликає більш ніж 15 захворювань (гіпертонію, діабет, 
виразку шлунку та інші), є є сильним стресором, підсилює дію шкідливих газів 
в 2,5 – 3 рази. Цей, далеко не повний перелік вимагає розробки ефективних 
засобів зниження шуму. 

Колектив кафедри екологічної безпеки та організації 
природокористування Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського має значний досвід у розробці глушників 
аеродинамічного шуму вихлопу стисненого повітря із виконавчих механізмів 
пресів, а також зниження шуму струменя газів з відцентрових вентиляторів. 
Так, наприклад, вдалося розробити глушник, який знижує шум вихлопу 
стисненого повітря із 120–125 дБ до 78–80 дБ. Також розроблена ефективна 
конструкція глушника шуму відцентрових вентиляторів. В цих випадках 
найбільш ефективними виявились глушники активного типу, в яких потік газів 
пропускається через шар інертних дисперсних частинок, або через перфоровану 
пластину. 

До цього часу не існувала методика розрахунку таких глушників. 
Використавши формули Ньютона та Пуазейля нами була розроблена така 
методика. 
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Для глушника стисненого повітря, або газового потоку вентилятора, яким 
може бути звичайна трубка (труба) із перфорованою пластиною в кінці і 
ефективність зниження шуму можна розрахувати по запропонованій нами 
формулі: 

 (дБ) 
де  – ефективність зниження шуму, дБ; 

- втрата енергії газового струменя після проходження через перфоровану 
пластину, Дж; 

- втрата енергії газового струменя при його русі в корпусі глушника, Дж; 
;  – швидкість газового струменя відповідно в корпусі 

глушника та отворах пластин, м/с; 
;  – радіуси струменів газу відповідно в корпусі глушника 

та отворах пластин, м; 
;  – площа контакту поверхні газового струменя з обмежуючою 

поверхнею відповідно для корпуса та сумарна отворів глушника, м2. 
Застосування запропонованої формули дає можливість проектувати 

глушники газу із заданою ефективністю. 
Висновки. Запропонована формула розрахунків шуму із перфорованою 

пластиною. 
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The varieties of unconventional feed are analysed from position of nutrition 

hygiene and possibility of their use in a dietotherapy. The rational aspects of 
vegetarian feeding, separate feed, raw  feeding, feed in the system of studies of yogis 
can be used in a dietotherapy taking into account age, sex, general of health and 
features of metabolic violations. 

 
Серед основних видів нетрадиційного харчування найбільш поширеними 

є вегетаріанство, роздільне харчування, сироїдіння, харчування у системі 
вчення йогів. 

Метою роботи було проаналізувати різновиди нетрадиційного харчування 
з позиції трофогігієни та можливості їх використання у дієтотерапії. 

Вегетаріанство – це давня оздоровча система харчування, що базується на 
вживанні продуктів рослинного походження та передбачає певний спосіб 
життя. Розрізняють такі різновиди вегетаріанського харчування: веганство 
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(дозволяється вживати лише рослинну їжу); лактовегетаріанство (крім 
рослинної їжі вживаються молочні продукти); лактоововегетаріанство 
(дозволяється додатково до молочно-рослинної їжі вживати яйця птиці). 
Загалом, лактовегетаріанство і лактоововегетаріанство не протирічать 
основним принципам раціонального харчування. Молочно-рослинна 
спрямованість харчування є доцільною для літніх людей. У разі деяких 
захворювань (подагра, печінкова енцефалопатія, ниркова недостатність) на 
короткий або тривалий термін обмежують чи виключають з раціону м’ясо 
тварин і птиці, рибу. Вегетаріанська спрямованість харчування, що не виключає 
споживання деяких продуктів тваринного походження (нежирні молочнокислі 
продукти, перепелині яйця, продукти бджільництва) рекомендується при 
атеросклерозі, ожирінні, подагрі, сечокам’яній хворобі з уратурією, хворобах 
травного тракту, що супроводжуються закрепами. При цукровому діабеті 
правильно підібрана вегетаріанська дієта може використовуватися в харчуванні 
хворих середнього та старшого віку з метою оптимізації перебігу 
захворювання, підвищення чутливості тканин до інсуліну, зниження глікемії й 
маси тіла. У ряді випадків вегетаріанська дієта корисна при ниркових і серцево-
судинних ускладненнях діабету. У період із 2000 по 2010 р. Свою думку про 
вегетаріанську дієту висловили ряд авторитетних медичних організацій 
(Американська, Канадська, Новозеландська, Австралійська асоціації дієтологів, 
Британський інститут харчування, Швейцарське відомство здоров’я, Німецьке 
товариство раціонального харчування та інші). Вони вважають, що якщо 
вегетаріанська дієта спланована правильно, вона може розглядатися як 
повноцінна для всіх вікових груп (окрім дітей), застосовуватися в профілактиці 
та лікуванні різних захворювань [1, 2]. 

Роздільне харчування регламентує відокремлене вживання різних за 
хімічних складом продуктів і поєднання сумісних продуктів під час прийому 
їжі. Основоположником цього методу вважається американський дієтолог 
Герберт Шелтон. Роздільне харчування може давати позитивний ефект при 
гастритах із секреторною недостатністю, гастродуоденітах, панкреатитах, при 
ферментопатіях та індивідуальній непереносимості певних харчових продуктів. 

Сироїдіння – вчення про харчування сирою їжею, що виникло в Європі на 
рубежі ХІХ-ХХ століть. Основоположником його був швейцарський лікар Макс 
Бірхер-Беннер. Нетривале сироїдіння у вигляді розвантажувальних днів (від 1 
до 3-х днів на тиждень) з включенням у раціон достатньої кількості свіжих 
овочів, фруктів,  ягід, а також суто яблучних чи кавунних днів застосовують як 
лікувально-дієтичне харчування при ожирінні, артеріальній гіпертензії, подагрі, 
хронічній нирковій недостатності, під час ранніх токсикозів вагітності. 
Вважається, що розвантажувальні дні корисні також для здорових осіб з метою 
профілактики метаболічної гіподинамії [3]. 

Харчування в системі вчення йогів наближене до лактовегетаріанства. 
Поступово обмежуються і виключаються з раціону м’ясна їжа, цукор, кава, 
алкоголь, тваринні жири та маргарини, консервовані продукти, кондитерські 
вироби. Більшість продуктів вживається у сирому вигляді, однак не 
виключається їх мінімальна кулінарна обробка (варені та запечені овочі, каші). 
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Не рекомендується споживати їжу у стресовому стані,  перевтомі та після 
заходу сонця. Помірність у харчуванні та його правильний режим у поєднанні з 
адекватними фізичними навантаженнями (асанами) сприяють оптимізації 
метаболічних процесів, тож можуть бути успішно використані в дієтотерапії з 
урахуванням індивідуальних особливостей порушень обміну речовин [4].   

Висновки. З позиції трофогігієни для здорових людей оптимальним є 
змішане харчування: достатнє споживання овочів, фруктів, різних 
вегетаріанських страв та помірне споживання м’яса та риби. Це обумовлено 
тим, що змішаний раціон більш збалансований за вмістом есенційних 
нутрієнтів і створює кращі можливості для пристосування до індивідуальних 
біохімічних процесів. Проаналізовані різновиди нетрадиційного харчування 
можуть бути використані в дієтотерапії при наявності чітких показань з 
урахуванням віку, статі, загального стану здоров’я та особливостей 
метаболічних порушень.  
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This paper addressed key issues related to the sustainable development. A 
definition of sustainable development is presented. The main thesis embodied in this 
paper is that the development is sustainable when it is socially equitable and 
environmentally sound, as well as the objectives of sustainable development are 
possible when generally accepted indicators at global level are corrected, adapted and 
implemented in the regions. Then the process also becomes global. Options for 
defining sustainable development indicators are discussed. An exemplary 
methodology for developing and assessing indicators of sustainable development for 
regions is introduced.   

 
Историята на човечеството може да се разглежда и в контекста на 

взаимодействието на обществото с природата. В началния етап от човешкото 
развитие пиродата е средство за оцеляване. Развитието на цивилизацията и 
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усъвършенстване на оръдията на труда обаче и придават ново значение, като я 
превръщат в източник на блага.  С известна условност може да се приеме, че 
процесът се осъществява с навлизане на металите в живота на човечеството. 
Днес взаимодействието между човека и природата далеч надхвъля рамките на 
ограничените в миналото териотории. Все по-голяма част от природата е обект 
на антропогенна дейност, която превръща естествената среда в околна. Без да 
влизаме в дискусии по въпроса и за целите на насоящата разработка, под 
„околна среда“ приемаме следното определение: „исторически формирала се 
категория, която включва географската среда и изкуствено създадените от 
човека материални обекти, удовлетворяващи неговата жизнена дейност или 
подпомагащи стопанското му развитие. Това вече е човешка – „хомо-“ – среда с 
все по-намаляващ процент на естествените природни системи – съществува 
градски парк, но с алеи, пейки и липса на естествено регулираща се екосистема 
(Лаков, 2015)“. Съвременният икономически растеж е  постигнат във 
взаимодействие между обществото и природата, в резултат на което 
природните ресурси се преобразуват в средства за производство и потребление. 
Разширяването на стопанската и жизнената дейност на човека обаче изисква 
използването на все по-големи количества, както и включването на нови по 
вид, количество и качество природни елементи в икономическия живот. Това 
води до изтощаване на природния комплекс, до ограничаване на естествената 
среда и превръщането й в околна. Причините за тези процеси трябва да се 
търсят в модела на взаимодействие – в непрекъснатия стремеж към увеличаване 
растежа, в разглеждането на природата като източник на богатства, без да се 
отчита състоянието на екологичната система. Приемаме гледната точка, че 
драстичното потребление на ресурси (Р. Гечев. Природни ресурси и 
икономически растеж // Икономика 21, бр. 1/2011) се свързва с пет основни 
причини: стремеж към максимализиране на печалбата, демографски взрив и 
растящо потребление, пазарна конкуренция и милитаризиране на икономиките. 
Това глобализира експлоатацията на природата. Почти цялото планетно 
пространство е усвоено или се усвоява (изключението е Антарктида по 
международен статус). Стопанската и жизнената дейност обаче са винаги 
свързани с ограниченията на околната среда. Икономическият модел, изграден 
върху нерегулираното използване на изкопаеми горива, автомобилен транспорт 
и еднократна употреба на стоки, е застрашен. Логично е да се приеме, че 
световното стопанство не може да се развива до безкрайност, ако екосистемите, 
от които то зависи, продължават да се рушат. В основата стои конфликтът 
между непрекъснатия стремеж на човека към потребяване на все повече стоки и 
услуги (а потребностите са безгранични), от една страна, и, от друга – 
оскъдността на ресурси. Рязкото увеличаване броя на населението на Земята 
ускорява този процес. По същество е налице напрежение между 
икономическите и екосистемите. От една страна, са икономическите показатели 
на световната икономика, които по принцип са с тенденция към увеличаване. 
От друга страна, са възможностите на екосистемата на Земята и особено на 
нейните регионални проекции, които са ограничени, намаляват или са вече 
изчерпани. В този смисъл състоянието на екосистемите е безспорен, доказан 



 100 

ограничител на темповете на растеж и мащаба на потребление. Необходима е 
смяна на парадигмата на световния икономически растеж – да се набележи 
такова икономическо развитие, което да задоволява основните потребности на 
всички хора, без да се саморазрушава и да се претоварват репродуктивните 
възможности на световната екосистема. Такава концепция е идеята за 
устойчиво развитие, възникнала през 70-те години на XX в., а за първи път 
терминът устойчиво развитие е използван от норвежкия министър-председател 
Гру Брутланд. Известни са десетки определения, дори алтернативни 
наименования на устойчивото развитие (поносимо, поддържащо, балансирано, 
стабилно, сигурно и др.), всяко от които акцентира върху важни нюанси от 
дългосрочните обществени приоритети. Дискусията е открита и до днес 
продължава търсенето на най-оптималната дефиниция. Една от най-
популярните е тази на Световната комисия по околна среда и развитие (WCED), 
определила през 1987 г. Устойчивото развитие като „развитие, което осигурява 
потребностите на настоящото поколение, без да подкопава възможностите за 
задоволяване потребностите на бъдещите поколения“. Дефиницията се 
фокусира върху баланса на интересите между сегашните и бъдещите 
поколения. Приемаме за целите на настоящата разработка, че устойчиво 
развитие е онова социално-икономическо състояние на обществото, при което 
се създават политически и  икономически  условия за подобряване или 
запазване качеството на живот на настоящите и запазване на  възможностите за  
бъдещите поколения, без да се нарушава балансът в системата „общество–
природа“(Лаков, 2015). Както и, че устойчивост означава още: 

1. Сами да се грижим за проблемите си, които не са въпрос на „другите“; 
2. Промяна на отношението към другите, към околната среда, към 

бедността и войната. Това е преди всичко балансиране на различни интереси. 
3. Личен избор – да мислим така, че ако нашите деца не могат да живеят 

по-добре от нас, то трябва да им осигурим условия да живеят така, както 
живеем ние. 

4. Постоянен растеж на качеството на живот чрез планиране, 
информиране и функциониране на гражданското общество. 

В тази връзка трябва да подчертаем съществената разлика между растеж 
и развитие. За краткост на изложението ще отбележим, че  устойчивото 
развитие предполага растеж на икономиката, но не всеки растеж е устойчив, 
защото не отчита влиянието, което има върху природата, социалните 
измерения, разпределението на получените блага и т.н. Например растежът 
може да е постигнат, но да са влошени екологичните показатели на околната 
среда. Устойчиво е развитието, ако е социално справедливо и 
екологосъобразно. Ако в резултат на икономическия растежа не се задълбочава 
социалната поляризация в обществото и той е получен, без да се влоши 
състоянието на екосистемите, растежът може да стане основа за постигане на 
устойчиво развитие. Тогава отчитаме повишаване в качеството на живот, което 
според автора е сърцевината на развитието. Пазарната икономика сама (по-себе 
си) не би могла да реализира тези принципи, ако не се приложат регулаторни 
механизми. Либералната икономика води до противоположни резултати – не 
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отчита необходимостта от опазване на околната среда, богатите стават по-
богати, а бедните – по-бедни, в резултат от стремежа към максимална печалба. 
Това противоречие е преодолимо, а при определени условия принципите на 
устойчиво развитие могат да се допълват с тези на пазарната икономика. 
„Невидимата ръка“ на пазара може и трябва да се балансира с „видимата ръка“ 
на регулацията. Концепцията за устойчиво развитие обаче остава абстракция, 
ако не са определени изискванията (показателите) за постигане на нейните 
цели, т.е. тя е движение към постигане на определени  показатели. 

Трябва да отбележим, че разработването на показатели за устойчиво 
развитие е нерешен проблем. Независимо от липсата на единно мнение 
отчитането на напредъка е необходимо, от една страна, да се изпълни със 
съдържание самото понятие „устойчиво развитие“, от друга – да се измерва 
постигнатото ниво, и не на последно място – да се определи и реализира 
политика за устойчиво развитие. 

Целта на настоящата публикация е да представи възможни варианти за 
определяне на индикатори за устойчиво развитие на регионите, изхождайки от 
посочените по-горе позиции.  

Индикаторите са инструмент за измерване, визуализация и основа за 
анализ при постигане на устойчиво развитие. Те дават количествената и 
качествената оценка и позволяват да се оцени ситуацията в даден регион; 
характеризират динамиката на икономиката, социалната сфера и околната 
среда. Главното им предназначение е да съсредоточат общественото внимание 
върху различните варианти за устойчиво развитие и да представят обобщена 
характеристика на напредъка (изоставането) към постигане на по-добро 
качество на живот. 

Комисията по устойчиво развитие към ООН определи четири основни 
измерения на устойчивото развитие: социално, икономическо, екологично и 
институционално, като разработи и примерни индикатори за постигане на 
напредък/изоставане (Таблица 1, Приложение 1), които обаче са 
препоръчителни. В съвремената теория и практика тече дискусия по този 
въпрос. Проблемът има интердисциплинарен характер и трябва да реши 
обвързаността между обществено-икономическата система и природната среда 
в единна, адекватна и достатъчно пълна оценка на качествените и 
количествените параметри на устойчивото развитие. Известни са два подхода 
при определяне на параметрите. 

Единият е възприет от ООН (Комисията по устойчиво развитие), 
Mеждународния институт за устойчиво развитие в Канада (IISD) и редица 
общности и държави (вкл. И Република България, Таблица 2, Приложение 2.). 
При него показатели и подпоказатели са обвързани социално, икономически, 
екологично и институционално. Вторият подход търси обобщаващ интегрален 
показател, който да агрегира всички измерения на устойчивото развитие. 

Разработените от ООН показатели са добра основа за разработване на 
национални и на регионални такива. Съществен проблем от методическа гледна 
точка е не толкова, че няма единна система от показатели, а по-скоро 
определяне тежестта на участващите показатели в приетата за прилагане 
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система. За отделните страни тежестта на показателите е различна, поради 
различното социално-икономическо развитие, природни дадености, географско 
положение и т.н. За регионите посочените аргументи важат с още по-голяма 
сила. По-известни опити в тази посока са напр.: 

„Диамантеният индекс“ за измерване устойчивото развитие на Soubbotina, 
T. (2004), който включва четири показателя: продължителност на живота, 
процент приети в началното училище, достъп до чиста вода и брутен 
национален продукт (БНП) на човек от населението. 

Индексът за човешко развитие, ИЧР (Human Development Index, HDI), 
използван от UNDP (Програмата за развитие към ООН) от началото на 90-те 
години на ХХ в. Той се състои от три относително самостоятелни компонента: 
1) ниво на образованост; 2) БВП на човек от населението и 3) продължителност 
на живота. Всеки от тези компоненти има равна тежест в общия индекс. 

Индекс за устойчиво икономическо благосъстояние (Index of Sustainable 
Economic Welfare, ISEW). Основната му функция е да определи параметрите и 
качеството на развитие в по-широк аспект, включващ връзката „развитие–
околна среда“. Приема се възможността  механизъм за заменяемост между 
невъзобновимия (природен) и произведен капитал. Същността е приходите от 
продажбата на невъзобновимия (природен капитал) да бъдат реинвестирани в 
производството на възпроизводим капитал, така че нарушеното природно 
равновесие да бъде възстановено. Стъпвайки на тази методология, Daly и Cobb 
(1989) разработват индекс  ISEW = Cadj + P + G + W – D – E – N, където: Cadj 
са потребителските разходи, коригирани с неравенството на дохода, P 
представлява невоенните бюджетни разходи, G е растежът на капитала, W е 
немонетарното увеличение на благосъстоянието, D представлява частните 
военни разходи, E показва монетарната цена на деградация на околната среда и 
N изразява стойността на амортизация на природния капитал (по Гечев, 2005). 

Консултантската група по формиране на показателите за устойчиво 
развитие (Междунарден институт за устойчиво развитие, Канада) през 2001 г. 
Представя система от индекси, покриващи всички страни на устойчивото 
развитие, обединени в индекс за устойчиво развитие (Sustainable Development 
Index, SDI). 

В своя дисертационен труд (2005) Румен Гечев приема, че показателят 
БВП (който не е създаден по принцип да оценява устойчивото развитие – б.а. 
Пл.Л.) е подценен и разработва „Матрица на БВП за устойчиво развитие“. 

Могат да бъдат посочени и други примери, но до днес универсален 
индекс не е създаден. 

Въпросът за анализа за постигане целите на устойчивото развитие също е 
дискусионен  (Според нас е паралелно съществуващ проблем, заедно с 
проблема за показателите).  Приемаме виждането, че като цяло анализът трябва 
да се прави на планетарно ниво, но същевременно смятаме, че без регионалните 
проекции е трудно постижим. И това е обяснимо. Обективно възможностите на 
териториите са различни, различни са и регионите. Териториите се различават 
по природен, демографски, икономически и други параметри. Във всяка 
територия природният комплекс е уникален, демографската ситуация – 
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различна, антропогенното натоварване (респ. Стопанското усвояване) на 
територията на определен етап на развитие, което определя спецификата на 
регионалното развитие и съответно на паказателите за устойчивост. Когато 
общоприети показатели на глобално ниво се коригират, адаптират и въведат в 
отделните региони, тогава процесът се глобализира.  

Трябва да се подчертае, че на глобално  и регионално ниво дефиницията 
на показателите за устойчиво развитие трябва да отговаря на определени 
принципи и изисквания. Ще представим някои от принципите: 

1) направляване на визията и целите – оценката на прогреса за постигане 
идеите на устойчивото развитие е нужно да бъде съпроводен от ясна визия за 
самото устойчиво развитие и неговите цели. 

2) цялостен поглед – ситемата разглежда както цяло както 
положителните, така и негативните въздействия от антропогената дейност. 
Отчитат се приходите и разходите за обществената и екологичната система. 

3) свързани с оценката на прогреса – отчита се  равенството и 
несъответствията вътре между настоящата генерация, както и между 
настоящата генерация и бъдещата. Разглеждат се въпросите за използване на 
ресурсите, прекомерното потребление, бедността, човешките права и достъпът 
до услуги. 

4) адекватен мащаб – нужно е да се приеме подходящи времеви хоризонт, 
който да отговаря както на краткосрочни нужди за вземане на решение, така и 
на нуждите на бъдещите генерации. 

5) практическа насоченост – трябва да имат ясна система от категории, 
които да свързват визията и целите с показателите и критериите за оценка. 

6) откритост – методите и данните за оценка трябва да са достъпни за 
всички 

7) ефективна комуникация – оценката трябва да е насочена към 
задоволяване на нуждите на потребителите 

8) широко участие – да се осигури широко участие на всички социални 
групи с оглед пълна оценка на всичките нужди и променящите се ценности 

9) непрекъснатост на оценяването – показателите не трябва да се 
променят във времето; да позволяват верификация и повторяемост 

10) институционален капацитет – трябва ясно разпределение на 
отговорностите и оказване на непрекъсната подкрепа в процеса на вземане на 
решения. Институциите са тези, които трябва да осигуряват условията за 
събиране и обработка на информацията. 

Изискванията към показателите може да се групират в следните четири 
направления: 
1) научно – прозрачност, възпроизводимост на резултатите, осъществяемост на 
избраните критерии и качество на информацията. 
2) функционално – чувствителност по отношение измененията във времето, 
международна съпоставимост, чувствителност по отношение на 
икономическите, социалните и екологичните взаимодействия. 
3) изисквания по отношение на ползите – постигане на целите, уплътняване на 
информацията към адекватните потребители, политическа управляемост, 
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разбирателство между политиката и обществотото. 
4) практическо – достъп до данните, възможност за непрекъсната актуализация, 
заместими разходи за събиране на информация. 

Изводът, който се налага, е, че показателите за устойчиво развитие трябва 
да създават условия за: 

1) вземане на управленски решения; 
2) използване на утвърдени научни методи, на еднозначни проверими и 

научно достоверни данни; 
3) съпоставяне на резултатите както в национален, така и в международен 

мащаб; 
4) достъпно, разбираемо разпространение сред широка група ползватели; 
5) разработване на модели. 

Може да посочим и други изисвания към показателите, като напр.: те да 
са представителни, да са ограничен брой, за да може по-лесно техните послания 
да достигнат обществеността,  да са гъвкави и т.н. 

В Таблица 2. (Приложение 2.) са представени тринадесетте ключови 
показателя за устойчиво развитие, разработени за България с помощта на 
швейцарски специалисти, които в пълния вариант съдържат 10 теми и 64 
показателя (виж http://www.nsi.bg/). Ключовите показатели отчитат 
предизвикателства пред устойчивото развитие както на национално, така и на 
европейско ниво. Те обаче са разработени за целите на националната 
статистика. 

Нашето мнение е, че за регионите това не е достатъчно. В настоящата 
разработка предлагаме примерен подход за разработване и прилагане на 
показатели за устойчиво развитие на регионите в следните стъпки: 

1. Вземане на решение от компетентните органи на регионално ниво за 
разработвание на показатели за устойчиво развитие. 

2. Формиране на работна група от експерти която да разработи 
регионалните показатели за устойчиво развитие. При разработването може да 
се приложат комбинирано  следните методи: Общо съгласие на експертите, 
Регионалния баланс на междуотрасловите връзки, Динамично програмиране и 
регионално прогнозиране и др. 

3. Осигуряване на надежна информация за работната група. 
4. Определяне целите на устойчивото развитие за региона. 
5. Разработване на показатели и тяхното верифициране. 
6. Приемане на документ /стратегия, план и др./ за постигане на 

устойчиво развитие. 
7. Мониторинг и отчитане напредъка за постигане на устойчиво развитие 

в региона. 
8. Корекции на документа /стратегията, плана и др./ за постигане на 

устойчиво развитие в региона /ако е наложително/. 
Като краен резултат регионалните показатели за оценка на устойчивото 

развитие в средно голямо населено място и неговия регион /община, област и 
др./ ще дадат възможност да се отчете неговата специфика, обективно ще 
отразят неговите потребности (напр. Ресурси, които трябва да бъдат осигурени, 
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управленски решения и др.), за да се постигене устойчиво развитие. 
Като илюстрация към предлагания модел ще представим примерна 

разработка от показатели за устойчиво развитие за средно голямо населено 
място и неговия регион. Предлагаме  41 показателя, групирани в пет области: 

Икономика: 
1. Годишен среден доход на жител; 
2. Разпределение на личните доходи; 
3. Съотношение между сградния фонд, използван за жилищни нужди, 

търговска  и производствена дейност; 
4. Брой почиващи извън страната; 
5. Брой на устойчиво развиващи се фирми; 
6. Количество на инвестиции в ДМА; 
7. Количество на инвестициите, вложени в ноу-хау; 
8. Безработица; 
9. Заети по вид работни места; 
10. Количество пари, отпуснати на частни инвеститори от местни банки; 
11. Процент на заетост в местната икономика на представители от 

малцинствените групи; 
12. Брой социално слаби граждани. 
Околна  среда: 
13. Качество на отпадните води от домакинството и бита; 
14. Качество на въздуха; 
15. Качество но почвите; 
16. Общо количество отпадък и съотношение между рециклиран и 

депониран отпадък; 
17. Биологично разнообразие; 
18. Съотношение между транспортни и пешеходни зони; 
19. Брой на автомобилите; 
20. Процент на зелената система. 
Население и ресурси: 
21. Количество използвана вода за пиене; 
22. Количество използвана електроенергия; 
23. Брой на упражнилите право на глас; 
24. Движение на населението; 
Здравеопазване: 
25. Брой на родените деца с малоформации; 
26. Брой мъртво родени деца; 
27. Брой спортни площадки и фитнес центрове; 
28. Брой на ползвани болнични дни; 
29. Употреба на цигари, алкохол, сънотворни и наркотични средства; 
30. Процент на лекарите спрямо общия брой на населението. 
Култура и образование: 
31. Брой посетили съществуващите културни центрове (кина, опери, 

театри, библиотеки); 
32. Количество заделени финансови средства за култура – процентно 
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съотношение от местния бюджет и външни донори; 
33. Брой съществуващи срещу общия брой културни центрове; 
34. Количество материали в обществените библиотеки на човек; 
35. Брой общоградски културни прояви; 
36. Брой на хората, ангажирани със самодейност; 
37. Съотношение между общия брой ученици и завършилите основно 

образование. 
Обществен ред: 
38. Съотношение между брой извършени и разкрити престъпления по 

видове; 
39. Брой на хората, ангажирани със законността и обществения ред; 
40. Възрастово разпределение на престъпността; 
41. Брой на хората, починали от  насилствена смърт. 
Показателите по групи се оценяват по петстепенна скала, отчитаща 

напредък за постигане на устойчиво развитие. В тази връзка се определят 
относителните тегла за всяко направление в диапазон до 1 и относително тегло 
на всеки подпоказател (Таблици 3. и 4. – разработени от автора). 

 
Таблица 3.  

Скала за оценяване напредъка за постигане целите на устойчивото 
развитие 

 
1 2 3 4 5 

Липса на 
напредък 

Слаб напредък Напредък  Добър наредък  Постигнати 
цели 

 
Таблица 4.  

Примерни комплексни показатели за определяне напредъка за постигане 
целите на устойчивато развитие (за краткост на изложението е посочена 
примерна оценка само на един от показателите) 

 
 
№ 

Показатели  T S T*S 

1. Икономика... 0,25 - - 
2. Околна среда... 0,25 - - 
3. Население и ресурси 0,2 3.75 0.75 
3.1 Количество използвана вода за пиене 0,06 5 0,30 
3.2 Количество използвана електроенергия 0,05 4 0,20 
3.3 Брой на упражнилите право на глас 0,04 3 0,12 
3.4 Движение на населението 0,05 3 0,15 
4. Здравеопадване ... 0,10 - - 
5. Култура и образование... 0,10 - - 
6. Обществен ред... 0,10 - - 

T– Коефициент на тежест; S – Оценка по петобална скала ; Т*S- Принос  
към общата  оценка за напредък 
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Интерес представлява и друга система, където показателите са в три 
групи: основни, допълнителни и специфични. Системата е разработена от 
Министерството на международното развитие на Великобритания (DFID), 
британската консултантска фирма ERM и руски експерти (по материали от 
сайта на АРТО – Агентство развития Томской области). Предлагаме преработен 
от автора модел. 

Основни показатели: 
1. Брутен регионален продукт (БРП) на глава от населението. 
2. Енергоемкост на БРП –  показва обема на използваните енергийни 

ресурси за производството. 
3. Физическият обем на основните производствени фондове. Показва 

изменението в стойността на основните фондове в развитие, което не е 
свързано с изменение цената на тези фондове. 

4. Обем на инвестициите, включващи всички източници на финансиране, 
в това число по отрасли (земеделие, строителство, транспорт и др.). 

5. Произведената продукция и услугите от малки фирми, приведена към 
БРП. 

6. Отношение на иновативната продукция към общия обем на 
произведената продукция. 

7. Индекс на развитие на човешкия потенциал (ИРЧП). 
8. Образованост – определя се от комплекс показатели, характеризиращи 

грамотността на възрастното население, достъпа до образование поотделно на 
мъжете и на жените. Продължителността на образованието през целия живот. 

9. Стандарт на живота – измерва се от реалния БРП с поправка за  
отчитане на покупателната способност. 

10. Фискален капацитет. Действителни бюджетни средства, използвани за 
осигуряване на социална сигурност на региона на глава от населението. 

11. Ниво на безработица. 
12. Индикатор за пестене на природни ресурси. 
13. Замърсяване на околната среда – по отделни източници на единица 

БРП. 
14. Производствени и битови отпадъци – показват екологичността на 

използваните технологии, ефективността при управление на отпадъците. 
Допълнителни индикатори: 
1. Обслужване на населението (обем на платените услуги на човек от 

населението); 
2. Обновяване на основните фондове; 
3. Дял на трудовите ресурси, заети в малки фирми; 
4. Реален доход на населението; 
5. Покупателна способност на населението; 
6. Индекс на справедливо разпределение на доходите; 
7. Ниво на престъпност; 
8. Демографски показатели и др. 
Специфичните индикатори: разработват се във основа на спецификата на 

региона. 
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За оценка на напредъка се прилага посочената по-горе методика. 
В заключение ще посочим, че разработването на показатели за устойчиво 

развитие на регионите е сред най-трудните научни задачи. Същевременно 
наличието на такава система е задължително условие за оценка напредъка към 
постигане на устойчиво развитие в регионите и респективно за разработване на 
целеви програми за устойчиво развитие и за мониторинг на тяхното 
изпълнение. Настоящата разработка е вариант, който няма претенции за 
изчерпателност, а само предлага тези към перманентно протичащата дискусия. 

Приложение 1. 
Таблица 1.  

Показатели за устойчиво развитие, приети от Комисията за устойчиво развитие 
към ООН (за краткост на изложението са посочени частично) 
 

Икономически Околна среда Социални Инстуционални 
А/А/ 
А/Икономически 
структури: БВП 
/човек, 
дял от инвестициите 
в БВП, търговски 
баланс, дълг/ БНП, 
получена или 
предоставена 
финансова помощ 
като % от БВП; 

А/ Атмосфера: 
Емисии на 
парникови газове, 
протребление на 
вещества, 
разрушаващи О3, 
концентрация на 
замърсители на 
въздуха в гъсто 
населени райони; 

А/ Социална 
справедливост: % от 
населението, 
живеещо в бедност, 
Gini индекс, % 
безработни, 
съотношение на 
средни заплати 
между мъже и жени; 

А/ Институционална 
рамка: Наличие на 
национална 
стратегия за 
устойчиво развитие, 
прилагане на 
ратифицирани 
международни 
споразумения; 

Б/Потребление и 
производство: ... 

Б/ Земя:... 
В/ Океани:... 
Г/ Прясна вода:... 

Б/ Здраве:... 
В/ Образование:... 
Г/Жилища:... 
Д/ Сигурност:... 
Е/ Население:... 

Б/ Институционален 
потенциал:... 

Източник : UNCSD (2004), от http://www.un.org/esa/sustdev/ 
 

Приложение 2. 
Таблица 2. 

 Ключови показатели за устойчиво развитие на Република България 
 

Тема  Показатели 
Социално-икономическо 
развитие 

Темп на растеж на БВП на човек от населението. 

Устойчиво потребление и 
производство 

Образувани битови отпадъци на човек от населението. 
Енергийна интензивност. 

Социално включване Дял на лицата, изложени на риск от бедност (преди 
всички и вкл. Социалните трансфери). 
Коефицент на продължителна безработица. 
Ранно напуснали образование и обучение. 

Демографски промени Тотален коефицент на плодовитост. 
Коефицент на демографско заместване. 

Обществено здраве Очаквана продължителност на живота при раждане по 
пол 
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Промени в климата и чиста 
енергия 

Общи емисии на парникови газове. 
Общо крайно енергийно потребление и ВЕИ. 

Устойчив транспорт Модернизация на транспортната инфраструктура по 
видове 

Природни ресурси Население, свързано със селищни пречиствателни 
станции за отпадни води с най-малко вторично 
третиране 

Глобално партньорство  
Добро управление  

Източник: НСИ на България, http://www.nsi.bg/) 
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Із північного заходу на південний схід простягаються гірські екосистеми 

Українських  Карпат майже на 280 км, обіймають площу понад 24 тис. кв. км і 
поділяються на Зовнішні, Центральні і Внутрішні. Покутсько-Буковинські 
Карпати (на схід від долини Прута) відносяться до Зовнішніх Скибових Карпат.  

Внаслідок нераціонального ведення лісового господарства, розорювання 
та підрізання схилів, прокладання доріг,  випасу свійських тварин тощо, має 
місце руйнація гірських ландшафтів, ерозія грунтового покриву, 
спостерігаються періодичні паводкові явища. Так, зокрема на річці Прут сильні 
повені документально зафіксовані у 1927, 1941, 1947, 1957, 1969, 2008 та 2010 
роках. Також екосистеми Покутсько-Буковинських Карпат  характеризуються 
низькою стійкістю до антропогенного впливу. 

Ціла низка проблем екологічної безпеки пов’язана із непродуманим та 
необґрунтованим плануванням та будівництвом міні ГЕС на гірських водотоках 
Східних Карпат. Незважаючи на актуальність питань енергетичної 
незалежності держави абсолютно недопустимо є будівництво міні ГЕС без 
врахування вимог екологічної безпеки. 

Нагромадження у верхів’ях гірських рік значної частини відходів 
деревообробної галузі, розміщення тваринницьких ферм в безпосередній 
близькості до водотоків призводить до погіршення санітарно-гігієнічних 
показників води та ґрунту і є, по всій ймовірності, наслідком погіршання 
здоров’я жителів регіону. Проведені нами експедиційно-маршрутні обстеження 
ріки Білий Черемош впродовж 2012-2015 років дали змогу виявити значні 
нагромадження відходів деревини, зокрема тирси, в прибережній смузі в районі 
населених пунктів Яблуниця, Черемошна, Довгопілля.  Зазначені тирсозвалища 
є основною причиною підвищення відсотку завислих речовин у басейні р. 
Білий Черемош від витоків і до гирла – місця злиття із чорним Черемошом в 
районі с. Устеріки. 

В процесі порушення стійкості гірських лісових екосистем мають місце 
вагомі господарські збитки, порушується ландшафтне та біологічне 
різноманіття. Основними загрозами для лісових екосистем регіону є: 
випалювання сухої рослинності у весняний період, порушення технології 
заготівлі та трелювання деревини, всихання смерекових лісів в гірських 
районах, самовільні рубки, непродумане будівництво міні ГЕС. 
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According to official statistics, the situation in the field of reproductive health 

is not optimistic. Every year about 300 thousand teenage girls come in reproductive 
age, and one third of all Ukrainian teenagers have already started having sex at the 
age of 14-15 years. 

The objective of our study was based on survey among young people to find 
out their level of awareness regarding family planning, sexually transmitted diseases, 
modern contraception. As well as carrying out sanitary- educational work on family 
planning, with the aim of establishing healthy lifestyle and upbringing of educational 
sexual culture in the framework of the program “Women’s Health of Ukraine.” 

The results of our survey show that 95% of respondents believe that family 
planning are the “measures, which are aimed only at ensuring reproduction in 
planned manner”, 5% of them think that they are aimed at the prevention of 
unplanned pregnancy. Time of first sexual debut is 15.4 years; the experience of 
sexual intimacy had 80% of students, 30% of whom had two or three partners. Only 
60% of students heard about infections, transmitted by sexual (ITS) way. It is 
noteworthy that 80% of respondents indicate that they do not have sufficient 
information about hormonal and intrauterine contraception. 100% of respondents felt 
the need to create family planning services for adolescents, where they could turn 
anonymously for information and advice. 

 
Материнство неповнолітніх залишається величезною глобальною 

проблемою, особливою в країнах, що розвиваються, де щороку народжують 7,3 
мільйона дівчат віком до 18 років. Про це йдеться в звіті Фонду народона-
селення ООН. Вагітність неповнолітніх також позначається на здоров’ї, освіті й 
правах дівчаток; діти, які мають дітей, завдають серйозного удару по громаді й 
економіці держав. 

Метою нашої роботи було на основі проведення анкетування серед 
молоді з’ясувати про їх рівень інформованості, щодо питань планування сім'ї, 
хвороб, що передаються статевим шляхом, сучасної контрацепції. А також 
проведення санітарно-просвітницької роботи з питань планування сім'ї, з метою 
формування здорового способу життя  і виховання сексуальної культури в 
рамках програми «Здоров'я жінок України» за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку / USAID.  

Студенти-волонтери медичного університету під моїм керівництвом про-
вели декілька занять зі студентками коледжів. Перша зустріч була присвячена 
знайомству з основними завданнями служби планування сім’ї, а також 
проведенню анонімного анкетування з метою уточнення рівня обізнаності 
дівчат з питань сексуальної освіти та побажань згідно тематики кожного 
наступного заняття. Слід відмітити, що залучення до даної просвітницької акції 
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студентів-волонтерів було не випадковим й в подальшому допомогло подолати 
психологічний бар’єр у спілкуванні та проведенні практичних тренінгів з 
питань контрацепції. Частка сучасних засобів попередження вагітності 
залишалася надзвичайно низькою (20%). З них найбільш поширеним методом є 
бар’єрний (чоловічий презерватив – 75%, губка – 5%, сперміциди – 5%) і лише 
5% використовують протизаплідні таблетки. Про те що тільки презерватив 
захищає від ВІЛ, СНІД, ІПСШ знають – 30%.  

Тільки 50% опитаних вказали на проведення їм консультування перед 
початком використання будь-якого контрацептивного методу. Звертає на себе 
увагу, що 80% опитаних, вказують на те, що не володіють достатньою 
інформацію про гормональну (комбіновані та прогестогенові контрацептиви) та 
внутрішньоматкову контрацепцію. У той же час, за результатами проведеного 
нами дослідження, 99 % дівчат вважали за необхідне створення служби 
планування сім'ї для підлітків, куди можна було б звернутися анонімно за 
інформацією та консультацією.  

З якими питаннями звертаються підлітки? Насамперед їх цікавлять 
будова тіла і його зміни в період дорослішання, фізіологічні проблеми, 
пов'язані з початком статевого життя, який вік є найбільш сприятливий для 
початку статевого життя, а який для народження дітей. Дуже велика група 
підлітків звертаються за цілком конкретною інформацією: який метод 
контрацепції краще використовувати, де зробити аборт, як перевірити, чи немає 
ІПСШ, або якої-небудь гінекологічної патології.  

Дуже приємно працювати з активною молоддю, яка прагне бути 
обізнаною у питаннях репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, 
дізнаватися про сучасні методи контрацепції. Інтимне життя є важливою 
складовою повноцінного буття і, звичайно, відверто говорити про це треба! 

Суспільство має визнати наявність сексуальної активності підлітків та 
усвідомити, що потреби підлітків в області сексуального здоров'я специфічні. 
Пріоритетними напрямками повинні бути створення програм санітарної 
просвіти з питань планування сімʼї серед сексуально активної молоді, 
пропаганда здорового способу життя, формування у підростаючого покоління 
відповідальної сексуальної поведінки, що забезпечить у перспективі зниження 
числа абортів неповнолітніх і збереже їх здоров'я та репродуктивну функцію. 
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This paper raised the problem of the impact of solid waste on the health of 

residents of cities and regions. 
 
Однією з основних екологічних проблем великих і малих міст є проблема 

знешкодження відходів, зокрема твердих побутових відходів (ТПВ). 
Газоподібні і рідкі відходи швидко поглинаються природним середовищем, на 
відміну від них, ТПВ асимілюються десятки і сотні років. Місця складування 
ТПВ займають великі території. В Україні щороку утворюється до 1,5 млрд. т. 
ТПВ,  загалом в країні накопичилось до 30 млрд. т. Звалища відходів займають 
більше 150 тис. га. Кількість сміття збільшується з кожним роком, ця цифра 
становить 104 кг/людину й більше.  

Гострою ця проблема є і для Чернівецької області. Щороку відбувається 
збільшення несанкціонованих звалищ у місті та навколо. Розміщення ТПВ на 
звалищах веде до виділення метану – одного з парникових газів і 
найнебезпечніших хімічних речовин, які мають шкідливий вплив на довкілля. 
Біохімічне розкладання і хімічне окислювання матеріалу звалища може 
супроводжуватися виділенням тепла на осередках та підвищення температур до 
75 °С, тобто можливе самозаймання відходів.  

Спалювання ТПВ веде до викидання у повітря газів. Ці гази містять 
небезпечні хімічні речовини, такі як кадмій, ртуть і свинець. Токсичність 
важких металів та її ізольована дія на теплокровний організм досить шкідлива, 
вони впливають на функцію кровотворення, викликають зміни морфологічного 
складу периферичної крові, сприяючи розвитку канцерогенного, генетичного та 
інших біологічних ефектів.  

У процесі виконаної роботи було встановлено, що збереження сміття на 
полігонах не розв’язує проблеми засмічення довкілля відходами; сміття на 
полігонах і вулицях міста впливає на здоров’я жителів, оскільки в організм 
людини потрапляють різні токсичні речовини, що викликають поразки 
практично всіх систем органів, особливо страждає нервова система і органи 
дихання. Так само небезпечні стічні води та фекальні стоки міст. Особлива 
небезпека у разі пов’язані з можливістю епідемій інфекційних захворювань. 
Основними способами позбавлення від них є їх складування, переробка чи 
спалювання. Кожний із цих способів має свої переваги і недоліки, тому для 
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ефективного вирішення проблеми відходів потрібно розробляти нові технології 
їх знешкодження та утилізації.  
 
ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ НА 
ПРОМИСЛОВОМУ ПІДРИЄМСТВІ  
О. П. Мітрясова1 , О. В. Кліщенко1,  Д. А. Мац2 
1Чорноморський державний університет імені Петра Могили 
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вул. 68 Десантників, 10, 
кафедра екології та природокористування 
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2Управління екології та природних ресурсів Миколаївської 
облдержадміністрації, 
54029, м. Миколаїв, 
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Environmental risk assessment methodology which is based on determining the 

significance of ecological aspects and their impact according to selected criteria was 
designed. 

 
Оцінка екологічного ризику як прогнозування виникнення технологічних 

і екологічних катастроф під час здійснення виробничої діяльності – ключова 
ланка визначення рівня екологічної безпеки регіонів. Аналіз екологічних 
ризиків охоплює широкий спектр взаємопов’язаних питань: ідентифікація 
факторів ризику, оцінка ризику, управління ризиком.  

Першим етапом оцінки екологічного ризику на промислових 
підприємствах є виявлення найактуальніших джерел небезпеки (факторів 
ризику), їх ранжування з метою визначення реальної загрози для людини та 
довкілля. Другим етапом є визначення меж збалансованості технологічних 
процесів із подальшим використанням методу моделювання. Під час 
характеристики причин техногенних або екологічних катастроф виділяють 
фактори технологічного й організаційного характеру; особлива увага надається 
людському чиннику. 

В оцінці екологічного ризику виділяють чотири основних підходи. 
Перший – інженерний, під час якого розраховуються ймовірності аварій; 
основна увага спрямовується на збір статистичних даних про останні та 
пов’язані з ними викиди забруднювачів. Другий – модельний, у процесі якого 
розробляються математичні моделі процесів, які призводять до небажаних 
наслідків для людини та довкілля. Третій – експертний, завданням якого є 
визначення ймовірностей небезпечних для довкілля і людини подій. Четвертий 
– соціологічний, під час якого визначають сприйняття певного ризику 
населенням, його окремими соціальними групами [1].  
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Процедура оцінки екологічного ризику на промисловому підприємстві 
складається з таких етапів. Підприємство визначає і оцінює всі аспекти своїх 
активностей, продуктів і послуг по відношенню до навколишнього середовища.  

Далі є визначення важливості аспекту, що враховує такий мінімальний 
перелік вихідних даних: законодавчі вимоги щодо захисту навколишнього 
природного середовища; висновки за невідповідностями, виявлені в результаті 
внутрішнього екологічного аудиту, розгляду інцидентів, скарг, перевірок 
наглядових органів; список встановлених і оцінених аспектів та належних до 
них ризиків/впливів; план підприємства з покращення стану довкілля і 
подальше відстеження його результатів. 

Коли екологічні аспекти і їх впливи встановлено, постає необхідність 
документування існуючих контролюючих дій для управління аспектами і 
можливими впливами. 

Вихідні відомості мають охоплювати перелік екологічних аспектів, 
впливів і заходи з контролю процесів, активностей і послуг. Кожний підрозділ 
промислового підприємства потребує аналізу аспектів/впливів, визначення їх 
ймовірностей.  

Критерій для визначення важливості екологічного аспекту залежить від 
таких питань: вимоги законодавства; вплив на довкілля; частота виникнення; 
фінансові збитки; ставлення зацікавлених осіб, включаючи громадську думку.  

Характеристика екологічних аспектів [2]:  
Клас: корисний – аспект, пов’язаний з позитивним впливом (наприклад, 

використання біогазу, як джерела енергії та ін.); шкідливий – аспект, 
пов’язаний з негативним впливом (наприклад, промислові скиди). 

Сфера впливу: пряма  – пов’язана з керованою діяльністю підприємства; 
непряма  – пов’язана з некерованими активностями компанії. 

Час: актуальний – вплив актуальної діяльності;  майбутній – очікуваний 
вплив від нових проектів і процесів. 

Серйозність: низька – вплив, не змінює помітно параметри навколишнього 
середовища (незначні зміни) і обмежений місцем виконання активності; 
середня – вплив, який допустимо (помірно) змінює параметри довкілля і 
обмежений місцем виконання активності; висока – вплив, який неприпустимо 
(досить значно) змінює параметри навколишнього середовища і який вийшов за 
межі кордонів функціонування підприємства і має некерований характер. 

Частота/Ймовірність: низька – рідко (≤ 1 раз на місяць); середня  – 
періодично (> 1 разу на місяць); висока  – постійно (≥ 1 разу на день). 

Важливість (Imp): Важливість – це сума ступенів серйозності і 
частоти/ймовірності. Ступінь важливості екологічного впливу, що дорівнює 2 
вважається незначною. 

Отже, методика оцінки екологічного ризику ґрунтується на визначенні 
важливості екологічних аспектів та їх впливу згідно обраними критеріями 
значущості. Запропонований підхід дає змогу комплексно оцінити екологічні 
аспекти з позиції загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих 
негативних наслідків через критерії першого типу (першопричинні) та другого 
типу (наслідкові). Кожний з критеріїв має індивідуальну шкалу оцінювання. 



 116 

Список використаних джерел 
1. Ларичев О. Анализ риска и проблемы безопасности / О. Ларичев,            

А. Мечитов, С. Ребрик. – М.: ВНИИСИ, 1990. – 60 с.  
2. Методика оценки экологических рисков на Николаевском отделении 

ПАО «САН ИнБев Украина». – Николаев, 2015. – 2 с. 
 
МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 
А.О. Міхєєв 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 
58001, м.Чернівці, вул. Богомольця, 2 
E-mail: maos@bsmu.edu.ua 

 
Today drinking water is one of the limiting factors that significantly affect the 

development of humanity and not the most important obstacle to the sustainable 
development of any country. Drinking water is not enough for all people of the world 
and about 4 million. Die every year due to consumption of poor quality water, 
because according to WHO every 10th person does not have access to drinking water. 
The problem of providing the population with quality and safe water for human 
health is socially important because its solution directly affects the health of entire 
countries and continents. Here all important indicators of drinking water – the 
physicochemical, organoleptic and microbiological before. These issues of drinking 
water have long passed beyond national borders and become global. 

 
На сьогоднішній день питна вода є одним із лімітуючих факторів, що 

суттєво впливає на розвиток людства і є чи не найголовнішою перешкодою 
сталого розвитку будь-якої країни. Питної води не вистачає для всіх людей 
світу і близько 4 млн. осіб щороку вмирає через споживання непридатної до 
пиття води, адже за даними ВООЗ кожна 10-та людина немає доступу до питної 
води. Проблема забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я 
людини водою є соціально значущою, оскільки її розв’язок безпосередньо 
впливає на здоров’я людей цілих країн та материків. Тут важливі всі показники 
питної води – від фізико-хімічних до органолептичних і мікробіологічних. Ці 
питання щодо питної води давно перейшли за національні межі і набули 
глобального характеру.  

Запаси питної води на нашій планеті щороку зменшуються і тому 
проблема водного забезпечення, яка існує у багатьох країнах, не омине й 
Україну. Це показано у висновках різноманітних комісій ЮНЕСКО – нашу 
країну було віднесено до держав з досить обмеженими запасами питної води в 
перерахунку на душу населення.  

Незважаючи на значне зниження в Україні різних видів промислового 
виробництва в останні роки і зменшення, відповідно, викидів стічних вод, має 
місце погіршення екологічного стану водойм за санітарними та 
мікробіологічними показниками. Відповідно до сучасних даних в Україні біля 
80% усіх поверхневих водойм вже практично непридатні для водопостачання. І 
це не тільки у міській місцевості.  
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Вода є одним з необхідних продуктів в житті людини і вона повинна бути 
якісною та безпечною. Одним із нормативних документів, що з 01.02.2015 року 
набув чинності і стосується безпосередньо питної води є національний стандарт 
України ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання 
якості». У ньому чітко зазначені вимоги до усіх показників якості питної води, 
у тому числі і мікробіологічні показники – показники епідемічної безпеки 
питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних 
хвороб у людини.  

Вода є досить потужним фактором передачі збудників багатьох 
інфекційних захворювань: черевного тифу, сальмонельозного гастроентериту, 
холери, шигельозу, лептоспірозу, туляремії, кампілобактеріозу, aмебiaзy, 
ентеровірусних інфекцій (поліомієліт, гепатит А та ін.). Найбільше 
забруднюються річки і моря стічними водами, в яких багато opгaнiчниx 
речовин, що призводить не тільки до тривалого виживання, а й до значного 
нагромадження у воді різних видів ентеробактерій, вібріонів, ентерговірусів 
тощо. Водні джерела інфікуються в результаті потрапляння в них неочищених 
стічних вод інфекційних і ветеринарних лікарень, каналізаційних вод; відкриті 
джерела забруднюються в результаті викидів річкових суден, потрапляння 
зливових вод, екскрементів тварин і людей, трупів загиблих тварин. 

Під час купання в невеликих ставках і басейнах з нехлорованою водою 
можливе зараження людей лептоспірозом, хламідійним кон’юнктивітом, 
стафілодермією, епідермією тощо. Проте найбільшу загрозу все ж може 
представляти собою питна вода, якість якої досить часто сумнівна.  

Якість питної води, яку отримує населення міст у централізованих 
системах залежить від багатьох складових. Це такі фактори, як наявність 
водних ресурсів у регіоні, їх санітарний стан, ефективність водоохоронних 
заходів, технічний рівень та відповідність системи очистки та розподілу води, 
рівень лабораторного контролю за якістю води та багато іншого. Так, 
наприклад, у Чернівцях домінуючим (до 80%) джерелом централізованого 
водопостачання міста є вода з річки Дністер. За мікробіологічними 
показниками (згідно даних різних дослідників з Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича – В. Явкін, Ю. Шевчук, А. Ніколаєв, І. Рога, 
2000-2014 рр.) вода з цього водогону є досить чистою – показник загального 
мікробного числа (ЗМЧ) знаходиться в межах норми, однак може коливатися 
відповідно до пори року у межах 5-10 нормативів ЗМЧ. Проте, часто 
змінюється показники каламутності, вільного залишкового хлору, а часто – й 
органіки. Органічні решти, які можуть потрапляти у водогінну воду, суттєво 
підвищують ризик потрапляння і мікроорганізмів – бактерій, грибів чи їх спор, 
вірусів та токсинів мікробного походження. Окрім того, через часті проблеми з 
розривами у водогоні (старий трубопровід) може виникати надходження 
мікроорганізмів чи продуктів їх життєдіяльності в міську мережу, що й 
відповідно, здатне призводити до масових заражень. 

Таким чином, у великих та малих містах, і не тільки, де є централізоване 
водопостачання існує ризик перевищення мікробіологічних показників якості 
питної води та масових зараження людей патогенними та умовно-патогенними 
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мікроорганізмами. Це потребує постійного контролю та моніторингу з боку 
влади та громадян. 
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КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ 
В.Ф. Моісєєв, Є.В. Манойло, А.О. Грубнік  
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The results of studies on the effectiveness of existing designs of soda 
production absorbers for purification of gas emissions from ammonia are given. The 
main sources of ammonia emissions from the production of soda ash production are 
defined and shortcomings of existing equipment are shown. 

Protection of air from pollution by industrial emissions is one of the most 
important issues of our time that convers in one way or another almost all countries 
of the world, regardless of their level of industrial development. It does not recognize 
territorial borders. 

Therefore, the creation of new designs of machines for cleaning, improvement 
of the existing gas purification equipment is the only way to increase the volume of 
economic activity and the expansion of production. 

Based on the analysis of design and the performance of the absorption 
apparatus it is proved expediency of creating a new structure of the vortex unit, which 
will increase the degree of purification, reduce the production area, which occupies 
the dust removal equipment, and reduce the energy costs of the cleaning process. 

 
У виробництві кальцинованої соди спостерігається велика кількість 

відходів, що викидаються у навколишнє середовище [1], яка по розмірам 
викидів у рік у багато разів перевищує розміри викидів багатьох хімічних 
підприємств. Після карбонізації амонізованого розсолу не досягаються сучасні 
санітарні норми очистки газових викидів від аміаку. 

Майже в усіх країнах світу проблема відходів розглядається як 
пріоритетна з відповідною державною підтримкою. Виходячи з цього науково-
дослідні роботи і дослідження по напрямках, які дозволяють зменшувати 
кількість відходів і розробку методів їх утилізації є актуальною роботою не 
тільки для України, а й усього світу. 

Однак, у технології виробництва кальцинованої соди, окрім проблем 
екології, великі капітальні витрати на обладнання. Висока матеріаломісткість 
обладнання в технології виробництва кальцинованої соди в теперішній час 
стримує та зменшує подальші темпи інтенсифікації виробництва соди. 

Метою роботи є створення принципово нових компактних та 
високоефективних вихрових апаратів.  

Для прискорення абсорбції аміаку потрібні апарати, які забезпечують 
максимальне значення коефіцієнту дифузії та мінімальну товщину плівки, як 
газу, так і рідини. У зв’язку з цим перспективними є контактні пристрої з 
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підвищеною швидкістю газового потоку та підвищеним ступенем оновлення 
площі повної поверхні контакту фаз. До таких пристроїв відносяться пристрої 
вихрового типу [2]. 

В літературі мало приділено уваги опису бризкоунесення та його впливу 
на показники роботи апарату. Слід відмітити, що сучасні вихрові пристрої 
дозволяють скоротити бризкоунесення рідини в сотні раз. 

Число робочих ступенів контакту фаз визначається графічним шляхом 
між робочою та рівноважною лініями. 

Для повного уловлювання аміаку мінімальне число теоретичних ступенів 
контакту фаз рівно трьом. У діючих барботажных апаратах число ступенів 
контакту фаз рівно восьми. 

Слід відмітити, що волокнисті фільтри в новому апараті призначені не 
тільки для ефективного уловлювання бризків рідини, але й для уловлювання 
туману. Відомо, що при високій концентрації аміаку (після промивача газів 
колон-2) газовий потік, який викидається із безбарвного перетворюється в 
сизий із-за викиду аерозолів. 

Для скорочення негативного впливу необхідно застосовувати допоміжний 
проміжний бризкоуловлювач між першим та другим ступенем. У зимовий 
період експлуатації другого промивача газів початковий розсіл має 
температуру (4–7) °С. У літній період відповідно (10–25) °С. Рівноважна 
пружність парів аміаку над амонізованим розсолом на першому по ходу ступені 
велика. Тому в літній період доцільно охолодження першого ступеню. Із-за 
відсутності охолодження рідини на першому ступені по ходу газу число 
ступенів на практиці збільшують від трьох до восьми. 

Для хімічної промисловості назріла необхідність створення наукових 
основ принципово нових компактних та високоефективних вихрових 
абсорберів, працездатних при високому відношенні L/Q та забезпечуючих не 
тільки інтенсифікацію процесів абсорбції газів, але й рішення важливіших 
екологічних проблем. 

У результаті проведеної роботи досліджено вплив технологічних і 
конструктивних параметрів існуючого обладнання на ступінь очистки та 
гідравлічний опір, а також обґрунтована необхідність підвищення ефективності 
процесу абсорбції. 
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The ammonia-soda method makes it possible to provide continuous production. 

The main disadvantage of this method are ammonia wastes are discarded in the so-
called “white sea”. Ammonia is not included in the final product – soda, and after 
regeneration of ammonium chloride is returned again to ammonization of brine. The 
main flow of ammonia fed to the ammonization station from the Department of 
distillation. Some ammonia is sent to the ammonization station of gases from the 
Department of carbonation and air is sucked from drum vacuum filters.  

 
Для переробки конденсатів конструкції передбачене використання 

зваженої насадки і стабілізатора піни. 
Застосування миноподібної насадки дозволило отримати майже 

однорідну, високо турбулентну піну з розміром бульбашок приблизно 0,5 – 5 
мм. При збільшенні швидкості газу висота піни значно зростала і при 
швидкостях газу 4,5 – 5 м/с наступав несталий режим роботи апарату; його 
картина була вивчена візуально. Була отримана залежність величини швидкості 
газу в шарі насадки, при якій починалося її зважування від щільності зрошення 
і конструктивних характеристик контактних пристроїв. Швидкість газу, 
відповідна початку несталого режиму роботи, визначається в основному, 
вільним перетином опорної решітки, зростаючи із збільшенням цього 
параметра. Вплив на величину швидкості газу форми насадочних тіл, висоти 
статистичної насадки нівелюються, невелику роль грає лише щільність насадки. 
Зі збільшенням щільності насадки швидкість газу в режимі початку несталого 
режиму роботи дещо збільшується з підвищенням щільності зрошення – 
знижується.  

Застосування миноподібної насадки дозволяє вести технологічний процес 
при мінімальних щільності зрошення і низькій швидкості газу. Це розширює 
діапазон роботи десорбера в умовах коливань навантажень по рідини. В 
результаті спроектована установка десорбції конденсатів являє собою 
інтенсифікований пінний апарат 
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A research object is processes of cleaning of shale-gases from harmful matters 

including from gases. As vehicles-absorbers are in-process chosen vortical hollow 
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vehicles are intended for absorption. There was a certain goal of work: to develop the 
high-efficiency and small setting of continuous action with a vortical hollow vehicle 
for the processes of cleaning of shale-gases. 

In the total flowsheets are developed and experiments are executed on 
determination of coefficient of mass transfer and also efficiency of work is certain 
declivous vortical vehicle. On the modern stage of development of chemical industry 
of the use of the small highly productive and effective technological settings for 
cleaning of gases is actual and economic justified by a decision. 

 
Зараз усе більш гостро встає проблема очищення великомасштабних 

газових викидів хімічних, нафтохімічних і суміжних промислових підприємств 
від шкідливих домішок, у тому числі від парникових газів. Необхідно 
оцінювати шкоду, заподіяну газовими викидами у зв’язку з токсичністю 
речовин, зростаючою корозією будівель, споруд і обладнання, загибеллю лісів, 
ґрунту і водних басейнів, зростаючою ймовірністю екологічної катастрофи. 
Збиток від викиду токсичних речовин може бути незрівнянний з прибутком від 
основної технології. 

Правильна оцінка відверненої шкоди дозволяє економічно обґрунтувати 
створення технології з більш глибоким очищенням газів, що відходять. 

Для ефективного процесу газоочистки необхідні апарати з розвиненою 
поверхнею контакту фаз між рідкою і газовою фазами. За способом утворення 
цієї поверхні їх можна поділити на чотири основні групи: плівкові; насадкові; 
барботажні; розпилюючі. 

Для абсорбції газових забрудників найчастіше використовуються колони 
– насадкові та тарілчасті. Тарілки барботажного типу прості по конструкції, 
забезпечують ефективний масообмін, мають невеликий гідравлічний опір, 
працюють у широкому діапазоні робочих навантажень. Проте, вони не можуть 
використовуватися при великих швидкостях газу із-за виникнення віднесення. 
Великі габаритні розміри і маса колон барботажного типа створюють значні 
труднощі при їх виготовленні, монтажі і ремонті. 

Також, спосіб диспергування рідини в газ має велике значення для 
реалізації процесу газоочистки. Так, одними з найбільш ефективних апаратів 
мокрого типа є скрубери Вентурі. Основними перевагами скруберів Вентурі є 
простота виготовлення, монтажу і обслуговування, невеликі габарити і висока 
ефективність уловлювання дрібних часток забруднення. У апаратах цього типа 
одночасно з очищенням можна проводити охолоджування, зволоження і 
абсорбцію газів.  

Основними недоліками скруберів Вентурі є висока витрата зрошуючої 
рідини, малий час перебування фаз в зоні контакту і високий гідравлічний опір. 
До того ж вони мають тільки один теоретичний рівень контакту, і на них важко 
забезпечити необхідну міру очищення. 

Проблема очищення газових викидів ускладнена тим, що апарати, що 
традиційно застосовуються для технологічного очищення газів, не можуть бути 
використані в разі великих об’ємів газових викидів із-за їх низької пропускної 
спроможності (гранично допустима швидкість газу в них не перевищує, як 
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правило, 1-2 м/с із-за віднесення рідини і захлинання апаратів, що починається 
при цих швидкостях). Отже, для очищення великих об’ємів газів необхідно 
використовувати апарати з інтенсивними гідродинамічними режимами. До 
таких апаратів відносять апарати вихрового типа. 

Апарати вихрового типа володіють рядом переваг, що вигідно 
відрізняють їх від інших апаратів «мокрого» очищення. У них можливе спільне 
очищення газів від газоподібних і дисперсних включень. Вони володіють 
великою пропускною спроможністю по газу, що дає можливість очищати 
великі об’єми газів; дозволяють створювати в апараті високу питому поверхню 
контакту фаз і добиватися високих швидкостей масопереносу газоподібного 
реагенту в рідину. Досить просто забезпечується оптимальна температура у 
всій зоні контакту; вони стійко працюють в широких діапазонах робочих 
навантажень по газу і рідині, мають малі габарити і просте конструктивне 
оформлення. Велика швидкість взаємодіючих потоків викликає інтенсифікацію 
тепло – і масообміну, а наявність обертального руху забезпечує надійну 
сепарацію рідини від пари (газу) після контакту. 

Малий час перебування газової і рідкої фаз в зоні контакту дає 
можливість обробляти вибухонебезпечні суміші.  

Інтенсифікація массообменного процесу у відцентровому полі 
здійснюється за рахунок зменшення діаметру крапель (збільшення поверхні 
контакту фаз) і збільшення відносної їх швидкості, що викликає посилення 
міжфазного тертя на кордоні розділу. Завдяки нерівномірності швидкісного 
градієнта газового потоку по радіусу, в робочій зоні досягаються багатократна 
безперервна трансформація поверхні рідини і її оновлення. Апарати різної 
продуктивності можуть мати високу міру уніфікації, що знижує витрати на їх 
виготовлення. 

У зв’язку з цим доцільне використання для промислової газоочистки 
порожнистих вихрових апаратів, швидкість газу в яких досягає 20-25 м/с. 

В той же час, практично всі пристрої для розпилення створюють 
полідисперсний факел рідини, що істотно ускладнює промислове використання 
порожнистих вихрових апаратів і стримує їх практичне вживання. Тому 
розробка розпилюючих пристроїв, що реалізують практично монодисперсне 
розпилення рідини, є актуальним завданням, вирішення якого сприятиме 
якнайшвидшому промисловому використанню порожнистих вихрових апаратів. 
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The results revealed high effectiveness of hedges protect against noise in an 

urban environment. Results of the study showed that the rate of absorption of noise is 
high. A number of priority measures involving hedges to reduce noise in towns. 
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В умовах міської забудови шумовий режим не повинен перевищувати 

санітарно – допустимі норми. Звуки техногенного походження заважають 
нормальному сну та відпочинку. Постійний вплив шуму знижує працездатність, 
впливає на центральну нервову систему, викликає зміни серцевої діяльності, а 
також втраті слуху [2, 3]. Тому, в обов’язковому порядку, на території міст, із 
численністю населення більше 150 тис. Чоловік, повинна бути оптимальна 
кількість шумозахисних зелених насаджень, що захищатиме міське середовище 
від шумового забруднення.  

Одним із ефективних захистів від шуму є живоплоти, які мають 
властивість відображати, розсіювати та поглинати звукову енергію[1]. Крона 
живої огорожі створює екранний бар’єр, що складається із листя різної 
конфігурації, щільності, орієнтації, пагонів різної товщини. Із потраплянням 
звукової енергії у простір крони, вона розсіються та скривлюється.  

Для визначення звукового поглинання, живими огорожами, було 
проведено виміри шуму шумоміром GM 1351 на завантажених вулицях міста 
Чернівці та головних вулицях населених пунктів Буковини. Дослідження 
проводилося над живоплотами, які знаходяться в доброму якісному стані, 
заміри фіксувалися у п’яти точках вздовж живої огорожі, в період вегетації та 
спокою. В таблиці наведені середні значення результатів зниження рівня шуму 
після проходження його крізь живоплоти. 

Таблиця1 
Звукозахисна здатність живих огорож 

№ Вид, живопліт Місце 
розташування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Свидина біла 

вул. Руська, м. 
Чернівці 1 5,6 

7,9 

0,9 

3,4 5,7 2 
вул. Героїв 
Майдану, м. 
Чернівці 

2 7,2 3,4 

3 вул. Руська, м. 
Чернівці 3 10,9 5,9 

4 

Граб 
звичайний 

вул. Центральна, 
с. Горбова, 
Герцаївський р-н 

1 1,8 

5,4 

2,5 

4,1 4,8 5 центральний 
сквер, м. Глибока 2 7,1 5,0 

6 
вул.Кармелюка, 
смт. Берегомет, 
Вижницький р-н 

3 7,3 4,8 

7 
Спірея вербо 
листа 

вул. Головна, м. 
Чернівці 1 5,7 

7,4 

2,4 

2,6 5,0 
8 

Транзитний сквер 
ім. Івасюка, м. 
Кіцмань 

2 7,2 3,7 
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9 
вул. 
Незалежності, м. 
Кіцмань 

3 9,4 1,7 

10 

Самшит 
вічнозелений 

вул. Героїв 
Майдану, м. 
Чернівці 

1 9,0 

11,6 

9,6 

12,8 12,2 11 вул. Руська, м. 
Чернівці 2 11,0 12,4 

12 вул. Кобилянська, 
м. Сторожинець 3 14,9 16,3 

13 

Бирючина 
звичайна 

вул. Героїв 
Майдану, м. 
Чернівці 

1 5,4 

6,6 

1,2 

1,4 4,0 14 вул. Центральна, 
смт. Берегомет, 2 6,9 1,7 

15 вул. Руська, м. 
Чернівці 3 7,5 1,4 

16 

Туя західна 

вул. 
Грушевського, м. 
Вижниця 

1 4,8 

5,8 

2,0 

3,4 4,6 
17 вул. Комарова, м. 

Чернівці 2 6,7 4,7 

18 - - - - 
 
Порівнюючи усереднені показники протягом року – в період вегетації та 

спокою, можна відзначити, що найменш ефективним звуковим бар’єром серед 
дослідних живоплотів виявився живопліт із бирючини звичайної. Середній 
показник шумопоглинання вище згаданого живоплоту становить 4,0%, 
поглинутої звукової енергії, що на 8,2% менше ніж у самшиту звичайного. 
Найкращим шумозахисним бар’єром виявився живопліт з самшиту 
вічнозеленого, який може затримати та розсіяти 12,2% звукової енергії. 

Аналізуючи результати дослідження, у період вегетації показники 
поглинання шуму у листопадних порід вищі ніж у стані спокою. Так, живопліт 
із бирючини звичайної в період вегетації утримує 6,6% енергії, а у стані спокою 
тільки 1,4%, це пов’язано з відсутністю листя куща, що відіграє важливу 
(основну) роль при шумопоглинанні. Решта листопадних живоплотів 
продемонстрували аналогічні результати. 

Вічнозелені види показали дещо іншу тенденцію в залежності від стану 
рослини у різних періодах вегетації. Живопліт із самшиту вічнозеленого розсіяв 
на 1,2% більше звукової енергії у стані спокою порівняно із вегетаційним 
періодом. Це обумовлено реакцією виду на низький температурний режим. 
Живопліт з туї західної продемонстрував кращі показники у вегетаційний 
період, що становить 5,8% ніж у стані спокою 3,4%. 

При створенні живоплотів, основною функцією яких буде 
шумопоглинання, варто використовувати вічнозелені види рослин, що зможуть 
забезпечити на належному рівні захист від шуму протягом всього року. Ці 
властивості є ефективнішими із підвищенням щільності, рядності та якісного 
стану живоплоту. Високий ефект захисту від шуму досягається при розміщенні 
зелених насаджень поблизу джерела шуму або безпосередньо біля об’єкту, що 
захищається. 
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Отже, при міському плануванні варто використовувати живі огорожі, які 
можуть забезпечити відмежування промислових і транспортних зон від 
житлових масивів і зон відпочинку, захистити дані об’єкти від шуму, пилу, 
шкідливих викидів і т.п. Покращити естетичний, декоративний вигляд міських 
урболандшафтів.  
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ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ УЛЬТРА ДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК В 
АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ М. ЧЕРНІВЦІ 
Б.В. Михальчук  
ДП «Науковий центр превентивної  токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені академіка 
Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» 
03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6 
E-mail: bogden1979@yahoo.com 

 
The thesis contains preliminary results of data calculation of measurements of 

ultrafine particles in ambient air of Chernivtsi city. 
 
Відповідно до умов участі в міжнародному проекті «UFIREG» нашим 

підприємством продовжуються вимірювання вмісту ультра дисперсних (УДЧ) 
часточок в атмосферному повітрі (АП) міста Чернівці. 

На даному етапі, за допомогою програмної мови R, розробленої для 
статистичної обробки масивів даних, було  проведено порівняння вмісту УДЧ, в 
атмосферному повітрі, в залежності від часових чинників. Об’єктом обрахунків 
виступали середньодобові концентрації УДЧ виміряні протягом 2013-ого року. 
Були перевірені гіпотези існування залежності вмісту УДЧ в атмосферному 
повітрі та наступних часових параметрів: 

1. Дні тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, 
неділя. 

2. Місяці року: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, 
серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. 
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3. Пори року: зима, весна, літо, осінь. 
4. Сезони року: опалювальний сезон, не опалювальний сезон. 
В результаті проведених розрахунків було виявлено статистично 

достовірну різницю між вмістом УДЧ в АП в залежності від: 
1. Дні тижня: знижений рівень УДЧ по п’ятницях порівняно із 

понеділком, вівторком, середою і суботою. Відмінність рівня вмісту УДЧ по 
четвергам та неділям не є статистично достовірною. Наразі, причини такої 
відмінності залишаються невідомими і потребують пошуку додаткових 
факторів впливу. 

2. Місяці року: 
а) статистично достовірний збільшений рівень УДЧ у січні, жовтні та 

грудні порівняно із: червнем, липнем, серпнем та листопадом; 
б) статистично достовірний зменшений рівень УДЧ у червні порівняно із 

рештою місяців, окрім літніх та листопада.  
Наразі, висунута гіпотеза про причини такої залежності, ними можуть 

бути: сонячна активність, температура АП, сезонність (вплив продуктів 
згорання під час опалювального сезону). Потребує перевірки. 

3. Пори року: знижений рівень УДЧ влітку та навесні у порівнянні із 
зимою та осінню. 

Наразі, висунута гіпотеза про причини такої залежності, ними можуть 
бути: сонячна активність, температура АП, сезонність (вплив продуктів 
згорання під час опалювального сезону). Потребує перевірки. 

4. Сезони року: статистично достовірне збільшення рівня вмісту УДЧ в 
опалювальний період у порівнянні із неопалювальним. Причиною, можливо, є 
УДЧ, що утворюються та викидаються в АП, внаслідок процесів горіння палива 
під час опалення приміщень. 

 
АНАЛІЗ ЗМІНИ ІНДЕКСА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ р. ПРУТ ПОБЛИЗУ м. 
ЧЕРНІВЦІ 
А.А. Негадайлов, М.І. Величко 
Чернівецький факультет НТУ «ХПІ» 
58018, Чернівці, вул.. Головна, 203А 
E-mail: ecolawkhpi@meta.ua 

 
In this  work on a theme : «Study of change of index of contamination of water 

of the r.Prut   near-by t.Chernovcy » speech goes about research of change  of 
maintenance of harmful matters in the river of Prut near-by t.Chernovcy  during 
2011-2015yy.The method of analysis of maintenance of harmful matters is given in 
water  their negative influence on quality of drinking-water 

 
Від витоків і майже до міста Чернівці ріка Прут має яскраво виражений 

гірський характер, русло дуже розгалужене, правий берег стрімкий, подекуди 
поперечний профіль русла має вигляд урвища. 

 Фізичні, хімічні і бактеріологічні властивості річкової води залежать від 
санітарного стану ріки, розташованих на її берегах населених пунктів і 
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промислових підприємств, а також від періоду року. Відомо, що взимку вода 
стає чистішою, а весною і осінню санітарний стан ріки погіршується за 
рахунок значного стоку атмосферних опадів. Поряд зі збільшенням бактерій, 
від яких взимку воду захищає льодовий покрив, під впливом талих вод, 
зменшується кількість мінеральних солей і окисленість води. Влітку у зв’язку 
з інтенсивним використанням річкової води населенням відбувається значний 
ріст мікроорганізмів у цій воді, в тому числі і патогенних[1]. 

Спуск стічних вод (промислових і господарчо-побутових), пароплавні 
пристані, риболовний промисел, масове купання — усе це впливає на склад 
води і може створити небезпеку щодо бактеріального забруднення. 

Були розраховані середньорічні концентрації  гідрохімічних показників за 
період 2011-2015 роки. Результати розрахунків по створах состережень подані в 
таблиці 1 

Таблиця 1 
Середньорічні концентрації інградієнтів забруднення річки Прут поблизу м. 
Чернівці за період 2011-2015 роки (м. Чернівці р. Прут 3.5 км вище-створ 1, м. 
Чернівці р. Прут 7 км нижче-створ 2)(за даними[2]) 
№ 
створа 

Гідрохімічний 
показник 

ГДК
мг/л) 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

1 Завислі 
речовини 

(мг/л) 

5,625 6,94 4,77 8,76 7,8 6,8 

2 5,625 7,45 5,27 6,91 8,85 7,53 

1 Розчинний 
кисень 
(мг/л) 

6 10,19 10,59 10,43 10,76 10,15 

2 6 10,14 10,49 10,64 10,83 10,8 

1  
БСК5 
(мг/л) 

3 1,77 2,23 2,21 2,08 2,56 

2 3 2,21 2,44 2,323 2,4 2,76 

1 Азот амонійний 
(мг/) 

0,39 0,46 0,525 0,49 0,382 0,447 

2 0,39 0,51 0,512 0,463 0,6 0,53 

1 Залізо загальне 
(мг/л) 

0,1 0,213 0,234 0,52 0,22 0,43 

2 0,1 0,543 0,224 0,358 0,347 0,404 

1  
Феноли 
(мг/л) 

0,001 0,0027 0,0031 0,00325 0,0026 0,0025 

2 0,001 0,00282 0,0033 0,00338 0.0029 0,0029 
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Згідно прийнятої класифікації вода річки Прут поблизу міста Чернівці 
належить до третього класу якості- помірно забруднена, але місто Чернівці 
всередньому на 14-22% погіршує стан води зи рахунок стічних вод іпісля міста 
вода в річці Прут наближається до ІV клосу якості- забруднена[1]. 

ВИСНОВКИ 
1. Якість води в річці Прут оцінювалася за 31 гідрохімічними 

показниками. 
2.Рівень забруднення р. Прут шкідливими речовинами за останні п’ять 

ріків постійно зростає. 
3.Стічні води м. Чернівці збільшують вміст шкідливих речовин в р.Прут 

приблизно на 14-22%. 
4. Вода р.Прут поблизу м. Чернівці належить до ІІІ класу класифікації – 

помірно забруднена. 
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ГЕОТЕРМАЛЬНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩНЬ – ШЛЯХ ДО 
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 Загальновідомо,що шляхи покращення екологічного стану великих та 
малих міст охоплюють цілий комплекс заходів. Найчастіше до нього 
включають наступні:охорона водних ресурсів, охорона атмосферного 
повітря,раціональне використання і зберігання промислових та побутових 
відходів,охорона земельних ресурсів. Благоустрій та озеленення міста. 

Водночас з поля зору авторів цих комплексів випадають інженерно-
технологічні заходи, спрямовані на спорудження і використання 
відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії. До того ж, на думку багатьох 
вітчизняних екологів таке виробництво дасть змогу зменшити навантаження на 
навколишнє природне середовище. В останні роки спостерігається будівництво 
котеджних містечок навколо великих міст. При їх будівництві можна було би 
споруджувати на дахах сонячні панелі для отримання електричної енергії, а 
також сонячні колектори для нагріву води.         Крім того великий екологічний 
ефект можна отримати якщо використати геотермальні системи для опалення 
дому. Основна відмінність геотермальних систем опалення від всіх інших є тє, 
що тепло береться з оточуючого середовища – ґрунту, води або повітря. При 
цьому не потрібно спалювати інших видів палива для отримання тепла. 
Закордонний та вітчизняний досвід використання цих систем показує, що 
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кожен кіловат електроенергії витрачений на роботу геотермального обладнання 
спроможний дати від чотирьох до семи кіловат теплової енергії. Крім опалення 
дому, геотермальні системи здатні також і охолоджувати приміщення, при 
цьому це охолодження є набагато ефективніше ніж за допомогою 
кондиціонерів.  Обчислення показують, що кошти витрачені на придбання та 
облаштування геотермальної системи опалення відшкодовуються за 3-4 роки і 
це при тому, що ці системи здатні працювати багато років.  

Не дивлячись на очевидний екологічний та економічний ефект ці питання 
слабо вирішуються і на державному рівні. Закон України “Про альтернативні 
джерела енергії”, нажаль, лише декларує створення сприятливих умов для 
спорудження об’єктів альтернативної енергетики шляхом застосування 
економічних важелів і стимулів. 

 
ПРО  ДЕЯКІ  ЕКОЛОГІЧНІ  ТА  МЕТЕОРОЛОГІЧНІ  ФАКТОРИ 
ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА  ЯК ПАРАМЕТРИ  РИЗИКІВ  ДЛЯ  
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦБКОЇ ОБЛАСТІ 
А.М. Николаєв, * В.Г. Сінченко 
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*ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 
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  The variations in average values of daily variability of atmospheric pressure 

and air temperature were studied for the seasons and months. The presence of 
correlation between these variations and mortality from cardiovascular diseases on 
example of population of Chernivtsi region were shown. 

 
Середовище життєдіяльності формується як сукупність впливів на 

організм людини природних та соціально-економічних факторів. До природних 
належить метеоумови та екологічний стан повітря і водних ресурсів. Вплив 
соціально-економічних факторів визначається, в першу чергу, станом 
медичного і соціального забезпечення, а також  гігієною та якістю харчування 
населення. Стан забрудненості атмосфери та її метеорологічні чинники 
створюють постійний вплив на організм людини. Серед чинників впливу слід 
виділити   нестабільність атмосферного тиску (АТ) та температури повітря. 
Метеочутливість організму проявляється як погіршення стану різних його 
систем. Особливо негативно метеорологічні зміни  впливають на осіб з серцево-
судинними захворюваннями. У хворих з високим ступенем фізіологічних 
реакцій на погоду інтенсивні зміни метеорологічних чинників спричиняють 
загострення хронічних процесів, в результаті провокують летальні випадки. 

Показниками впливу метеоумов може розглядатися величина міждобової 
мінливості АТ і температури повітря. Показники мають особливості часової 
динаміки. Згідно сучасних підходів міждобова мінливість АТ визначається як 
різниця значень АТ у попередню і наступну доби за один і той же інтервал  
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спостережень. Міждобова мінливість температури визначається як різниця 
середніх добових температур за наступну і попередню доби. За результатами 
спостережень на метеостанції Чернівці – Університет нами проаналізовані і 
визначені міждобові перепади АТ і температури повітря за 2003 – 2014 роки. 

Встановлено, що міждобова мінливість АТ і температури повітря має 
чітко виражений сезонний хід з більшими значеннями в осінньо-зимові і 
меншими – у літні місяці року. При цьому помітна тенденція до зменшення 
міждобової різниці метеорологічних чинників з переходом від холодного 
періоду року до теплого зумовлена загальним послабленням циклонічної 
діяльності. Слід зауважити, що між добовими змінами АТ і температури існує 
кореляційний зв’язок, оскільки зміни температури, у значній мірі, визначаються 
коливаннями, які викликані адвекцією повітряних мас.  

Проведено аналіз змін величини АТ – ΔР в різні роки  досліджуваного 
періоду у визначені інтервали часу. Цей аналіз показав, що найчастіше 
спостерігались зміни ΔР в межах 1-4 мБ. Кількість випадків змін АТ в межах 1-
8 мБ становив 87 %. Помісячний розподіл змін  ΔР наведено в табл. 1. З неї 
видно, що найменші зміни ΔР спостерігаються в теплу пору року, з квітня по 
вересень ( виділено кольором).  

Таблиця 1.   
 Абсолютні значення середньо місячних величини міждобових змін АТ у 

місті Чернівці, 2003-2014 рр. 
Місяць І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 5,9 5,3 5,3 3,9 3,4 2,9 2,5 3,0 3,4 4,1 4,7 5,3 
Зазначимо, що переважна міждобова мінливість температури повітря 

становила ±4 ̊С. Найпомітніші величини міждобових змін АТ становили 20-
26 мБ. Їх абсолютний максимум – 27 мБ. Найвищі значення мінливості добових 
температур становили ±14 ̊С. 

Змінам в метеорологічних чинниках поставлено у відповідність аналіз 
доступних даних про смертність населення Чернівецької області в аналогічний 
період 2003 – 2013 років. Зазначимо, що в цей період на території області 
суттєво не проявлялось антропогенне забруднення атмосферного повітря та 
водних ресурсів. Абсолютний показник смертності населення від захворювань 
системи кровообігу при оцінці впливу змін метеоумов на організм людини є 
недостатньо інформативним. Складова його метеопатичної реакції прихована і 
є меншою, ніж частка інших чинників, у тому числі соціально-економічних.  

Абсолютний показник смертності від захворювань системи кровообігу 
для населення Чернівецької області також має певну сезонність. Найменша 
місячна кількість летальних випадків спостерігалась протягом літніх (VI-VIII) 
місяців (виділено кольором у табл. 2 ), помітно більша – у зимовий і осінній 
сезони.  
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Таблиця 2.    
Середня місячна кількість летальних випадків від захворювань системи 

кровообігу в Чернівецькій області, 2003-2013 рр. 
 Місяць І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Кількість 
летальних 
випадків 

 
816 

 
712 

 
754 

 
814 

 
707 

 
595 

 
623 

 
583 

 
645 

 
661 

 
694 

 
718 

Порівняння змін смертності населення в різні роки спостережень з ходом 
показників міждобової мінливості АТ і температури повітря свідчить про 
синхронність їх динаміки, яка дозволяє припустити наявність кореляційного 
зв’язку між ними. В роботі представлено результати аналізу таких зв’язків. 
Показано, що  зв’язок міждобових змін АТ з показником смертності населення 
від захворювань системи кровообігу може бути представлений лінійною 
залежністю з коефіцієнтом кореляції, який дорівнює 0,68. Менш тісний зв’язок 
показника смертності спостерігався з величиною міждобових перепадів 
температур. Його коефіцієнт кореляції не перевищував 0,58.  

Таким чином, на фоні екологічного благополуччя території Чернівецької 
області отримані результати свідчать про ризики для здоров’я населення від 
нестабільності метеорологічних умов в середовищі перебування. В першу чергу 
це стосується населення з хронічними хворобами системи кровообігу та, 
можливо, і серцево-судинними захворюваннями. Хворим з подібним діагнозом  
слід моніторити міждобові перепади температури і, особливо, перепади АТ. Як 
варіант, можливе використання для таких цілей лабораторних термометрів та 
анероїдів хорошої точності. Слід стежити і за місцевими прогнозами погоди. 

 
ДИНАМІКА ЙОДУРІЇ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕНОВМІСНИХ 
ПРЕПАРАТІВ У МЕШКАНЦІВ ЙОДОДЕФІЦИТНОГО РЕГІОНУ  
О.А.Оленович  
Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології  
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 
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 The administration of selenium-containing medication not only provides the 

normalization of selenium status of the body, but improves the efficacy of iodine-
containing medications in patients–residents of the endemic region as well, thus 
reflecting the prospects for administration of selenium-containing medications in a 
complex treatment program for thyropathies.  

 
Йодний дефіцит у харчуванні населення та пов’язані з ним йододефіцитні 

захворювання й досі залишаються однією з найбільш актуальних проблем 
охорони здоров’я в багатьох країнах світу. До широкого спектру 
йододефіцитних станів належать як тиреопатії (від нетоксичного (вузлового) 
зобу до аутоімунного тиреоїдиту, гіпотиреозу, раку щитоподібної залози тощо), 
так і дисфункції багатьох органів і систем, зумовлені порушенням або 
недостатністю тиреоїдної регуляції. Разом з тим, одним з найбільш вагомих 
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чинників розвитку й прогресування більшості захворювань щитоподібної 
залози (ЩЗ) за результатами досліджень останніх років визнано дефіцит селену 
– мікроелемента, що є складовою цілої низки ключових для нормального 
функціонування ЩЗ протеїнів. Дует мікроелементів «селен + йод» відіграє 
важливу роль у злагодженій роботі ЩЗ, тому особливо небезпечним є 
одночасний селено- та йододефіцит, що може призвести до практично повного 
руйнування ЩЗ протягом декількох років [Пашковська Н.В., 2015]. 

З метою вивчення можливості застосування селеновмісних препаратів для 
підвищення ефективності заходів щодо ліквідації дефіциту йоду у мешканців 
ендемічного регіону, було обстежено 20 жителів Чернівецької області. 
Обстежуваний контингент склали пацієнти, віком від 31 до 60 років (середній 
вік – 48,80±1,30 років), 55% яких (11 осіб) були жінки та 45% (9 обстежених) – 
чоловіки. Зазначена гендерна та вікова репрезентативність групи обстеження 
узгоджується з літературними відомостями про те, що йододефіцитні стани 
можуть розвиватися в будь-якому віці, їх частота не пов’язана зі статтю.  

Під час звернення до Чернівецького обласного клінічного 
ендокринологічного центру всім обстеженим проводили стандартне 
загальноклінічне комплексне обстеження, спрямоване на встановлення 
характеру та оцінки тяжкості йододефіцитного захворювання згідно критеріїв і 
рекомендацій, запропонованих ВООЗ/ЮНІСЕФ/ICCIDD. До групи обстеження 
увійшли особи з психо-емоційними, кардіологічними, бронхо-легеневими, 
імунодефіцитними, гінекологічними проявами йодної недостатності, а також 
симптомами обмінних порушень та ознаками дисфункції шлунково-кишкового 
та опорно-рухового апарату [Боднар П.М., 2006], однак без порушення 
розмірів, структури (без зобу) та функції щитоподібної залози (стан еутиреозу).  

Дослідження проводилося на тлі тривалого щоденного прийому 
обстеженими особами лікарських препаратів, що забезпечують надходження 
фізіологічної кількості йоду (йодид калію). Дозування медикаментозних 
засобів, що містять фіксовану добову концентрацію йоду, здійснювалося з 
урахуванням рекомендацій Експертної групи ВООЗ і ЮНІСЕФ 2007р. 
Обстеженим пацієнтам додатково, по 1 капсулі на день (під час їди), 
призначався селеновмісний препарат Оксилік (Woerwag Pharma, Німеччина), 
що, крім 50 мкг природного селену, містить 300 мг вітаміну С, 36 мг вітаміну Е, 
2 мг провітаміну А та 2 мг лікопіну.  

Як до, так і через місяць після додаткового вживання пацієнтами групи 
обстеження Оксиліку їм проводилося визначення концентрації йоду в сироватці 
крові обстежених та у добовій сечі церій-арсенітовим методом Sandell-Kolthoff. 
Відсутність нестачі йоду в організмі встановлювали при концентрації йоду в 
сечі >150 μg/g креатиніну; 0–І ступінь нестачі йоду при його концентрації 100-
150 μg/g креатиніну; І, ІІ та ІІІ ступінь йододефіциту – при рівнях йодурії 
відповідно 50-100, 25-50 та <25 μg/g креатиніну. Для аналізу результатів 
дослідження, окрім показника середньої арифметичної йодурії, 
використовували й медіану концентрації йоду в сечі (у нормі медіана екскреції 
йоду з сечею повинна перевищувати 100 мкг/л). Одержані дані опрацьовані 
методами варіаційного статистичного аналізу з визначенням парного критерію 
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Ст′юдента за програмою «Biostat». 
До прийому препарату Оксилік вміст йоду в добовій сечі обстежених, 

незважаючи на прийом йодовмісних препаратів, не досягав рівня 150 мкг/г 
креатиніну (103,34±1,59 μg/g креатиніну), засвідчуючи 0-І ступінь нестачі йоду 
в організмі пацієнтів; в окремих випадках (30% обстежених) встановлено І 
ступінь тяжкості йододефіциту за рівнем добової йодурії. Медіана йодурії 
обстежених осіб лише на 3,43 мкг/г креатиніну перевищувала гранично 
допустиму норму за даним показником (103,43 μg/g креатиніну), корелюючи зі 
зменшеним вмістом йоду й у сироватці крові пацієнтів – 45,23±1,01 μg/l 
(референтні значення згідно даної методики дослідження – 46–70 мкг/л).  

Разом з тим, як підтверджують результати наших досліджень, 
додаткового вживання Оксиліку впродовж місяця виявилося достатньо для 
покращення йодного забезпечення організму обстежених пацієнтів, про що 
свідчить збільшення сироваткового вмісту йоду на 12,6% (50,92±0,60 μg/l, 
P<0,001) та зростання на 15,1% показника йодурії (118,92±1,41 μg/g креатиніну, 
P<0,001). Водночас, це супроводжувалося клінічними ознаками усунення 
йододефіциту – зменшенням частоти або зникненням симптомів захворювань, 
покращенням та нормалізацією показників функції органів та систем.  

Таким чином, застосування селеновмісного препарату Оксилік не лише 
забезпечує нормалізацію селенового статусу організму, а й підвищує 
ефективність застосування йодовмісних препаратів в осіб, що проживають в 
ендемічній місцевості. Більш швидке відновлення дефіциту йоду на тлі 
застосування селеновмісного препарату в порівнянні з монотерапією йодом 
вказує на необхідність проведення одночасної селенової та йодної 
профілактики в регіонах з поєднаним дефіцитом цих мікроелементів, а також 
визначає перспективність застосування селеновмісних препаратів в 
комплексному лікуванні тиреопатій.  
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In this paper we analyzed the state of the problem of passivation of zinc 

coatings. From an environmental point of view, an assessment of chromate solutions, 
which contain hexavalent chromium. It expressed the view that alternative solutions 
passivation compound containing Cr (VI) solutions can serve as passivation based on 
trivalent chromium salts. Colorless solution is proposed for the passivation of zinc 
coatings containing Cr (III) compound. 

  
Важливу роль в вирішенні задач по підвищенню терміну служби 

металопродукції відіграють захисні покриття, використання яких дозволяє 
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збільшити стійкість і довговічність стальних виробів і є одним з ефективних 
шляхів зниження втрат металу від корозії. 

З металічних покрить в світовій практиці найбільш широко 
використовують цинкові. Сьогодні з допомогою цинкових покрить в світі 
щорічно захищають 35-38 млн. тон стальних деталей та виробів, що складає 
біля 3 млрд. м2 поверхні. 

Для нанесення цинкових покрить використовують кислі, слабо кислі, 
аміакатні, цинкатні та ціанідні електроліти, які в екологічному відношенні 
володіють один по відношенню до іншого певними перевагами та недоліками. 
В більшості випадків надають перевагу отриманню блискучих цинкових 
покрить, оскільки при цьому відпадає необхідність освітлення останніх. 

Однією зі стадій любого технологічного процесу нанесення цинкових 
покрить є операція хроматування (пасивування), тобто нанесення на цинкові 
покриття тонких хроматних плівок, які підвищують корозійну стійкість цинку. 
Більшість сучасних розчинів хроматування складаються з суміші шести- і 
тривалентного хрому, азотної кислоти, буферних добавок, а також добавок, які 
подрібнюють структуру хроматних плівок. В якості таких добавок 
використовують поверхнево-активні речовини, комплексні фториди, органічні 
кислоти та їх солі і т. п. 

В залежності від хімічного складу колір хроматної плівки може 
змінюватися від блідно-голубого до жовто-зеленого, оливкового або навіть 
коричневого. Забарвлені хроматні плівки (складаються з суміші солей і 
гідроксидів тривалентного і шестивалентного хрому) володіють значно більш 
високими захисними властивостями, ніж безбарвні або блідно-голубі плівки, 
які містять в основному гідроксиди тривалентного хрому та цинку. 

Серед різних проблем сучасної гальванотехніки найбільш актуальною є 
заміна процесів хроматування цинкових покрить, оскільки хроматні плівки, що 
отримуються при цьому, містять сильно токсичні іони шестивалентного хрому 
Сг (VI) [1]. 

Актуальність вирішення цієї проблеми особливо загострилася після 
прийняття країнами ЄС постанови про заходи, що різко обмежують вміст Сг 
(VI) в автомобілях. Згідно з цією постановою, вміст Сг (VI) в одному автомобілі 
не повинен перевищувати 2 грами. Нині, в залежності від марки, в одному 
автомобілі міститься від 3 до 12 г Сг (VI). На сумніви скептиків про можливість 
повноцінної заміни процесів хроматування наводяться такі міркування як 
відомо, основну захисну роль при захисті сталі від корозії грає цинкове 
покриття, яке в даному випадку поводиться як анодне покриття. 

Пасиваційний шар на цинковому покритті є бар’єром, який зменшує 
доступ корозійного середовища до металу, збільшує стійкість до механічних 
впливів, досить сильно поліпшує зчеплення з подальшими органічними 
покриттями. Очевидно, що для всіх цих функцій немає необхідності 
присутності Сг (VI) в конверсійному покритті. 

Розчини для отримання цих покрить, що містять Сг (VI), стали широко 
застосовуватися з четвертого десятиліття минулого століття з тієї причини, що 
бар’єрні плівки на цинку в них отримати найбільш легко. Відзначимо також, що 
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хроматні плівки не є ідеальним бар’єром, так як хромати в певній мірі 
змиваються водою, що і робить ці шари джерелами токсичних речовин. З вище 
наведеного випливає, що альтернативи процесу хроматування цинкових 
покриттів можуть і повинні бути знайдені. 

В останні десятиріччя спостерігаються спроби розробки процесів 
хромітування. Ці процеси аналогічні процесам хроматування, проте в розчинах 
хромітування застосовуються солі Сг (III) [2].  

Нами також пропонується розчин для проведення процесу безбарвної 
пасивації цинкових покрить, що не містить сполук шестивалентного хрому Сг 
(VI). Крім сполук Сг (III) в розроблений розчин входять сполуки цинку та 
інших металів, буферні добавки та деякі поверхнево-активні речовини, які 
дозволяють отримувати пасивуючі шари на цинкових покриттях, що володіють 
підвищеною корозійною стійкістю.  

Не дивлячись на невелику концентрацію сполук тривалентного хрому в 
рекомендованому розчині пасивації корозійна стійкість покрить складає 60-80 
годин до появи білої корозії. Для порівняння стійкість покрить хромітованих в 
розчині «Ликонда 24» складає 12-24 години. 

Захисна здатність конверсійних покрить підвищується зі збільшенням їх 
товщини. Однак це збільшення не прямо пропорційне. Це насамперед можна 
пояснити тим, що зі збільшенням товщини пасивуючого покриття 
сповільнюється швидкість розчинення цинку і відповідно швидкість утворення 
продуктів реакції, які і утворюють дане покриття. 
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The problem of iodine deficiency is characteristic of the population of 
Bukovina. It is recommended to use solution of iodine fortified bakery products. The 
authors have developed technology making iodized protein of the bakery. 

 
Хліб був і залишається одним із основних продуктів у раціоні населення 

нашої країни. Оскільки хліб є одним із наймасовіших продуктів харчування, то 
його доцільно використовувати для корекції харчової та біологічної цінності 
щоденного раціону людини при використанні функціональних інгредієнтів. 

mailto:bioprofy@gmail.com


 136 

Наявний асортимент хліба, що випускається в Україні, досить широкий, проте 
хлібобулочних виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, спеціального 
призначення для різних груп населення випускається недостатньо. Їх частка в 
загальному обсязі виробництва не перевищує 1-2 %. 

Для вирішення питання оздоровлення населення здійснюють формування 
раціонального асортименту хлібобулочних виробів для конкретних регіонів з 
урахуванням кліматичних, демографічних, екологічних та інших особливостей, 
а також створення хлібної продукції для профілактичного і лікувального 
харчування. 

Дефіцит йоду є важливою медико-соціальною проблемою в багатьох 
країнах світу. Нестача йоду в організмі є причиною багатьох хвороб, найперше 
— збільшення щитовидної залози, що викликає затримку розумового та 
фізичного розвитку дітей, глухонімоту, неврологічний кретинізм, погіршення 
зору. За оцінкою ВООЗ і ЮНІСЕФ, понад мільярд людей мають ризик розвитку 
цих захворювань, 300 млн. осіб — збільшення щитовидної залози, 30 млн. —
страждають на кретинізм. В Україні до регіонів максимального ризику 
розвитку йододефіцитних захворювань належить, зокрема, і Чернівецька 
область. 

Північна Буковина споконвіку вважалася йододефіцитним регіоном, 
свого часу вона навіть займала перше місце у Європі за поширенням 
йододефіцитних захворювань. Це зумовлено гірськими особливостями: у воді 
та ґрунтах не вистачає йоду. Офіційно зареєстровано близько 25 тис. Людей на 
Буковині, що мають хворобу щитовидної залози. 

З метою усунення йодної недостатності використовується масова, 
групова та індивідуальна профілактика. Для масової профілактики дефіциту 
йоду рекомендовано вживати йодовану харчову сіль. Для цього до харчової 
солі додається калію йодат. Необхідно враховувати, що під час зберігання солі 
вміст йоду в ній зменшується, а під час варіння йод частково вивітрюється, 
через це солити їжу необхідно в кінці варіння. Йодована сіль не впливає на 
смакові якості їжі, не викликає побічних явищ. Масова йодна профілактика 
здійснюється також йодуванням фасованої питної води, хліба та хлібобулочних 
виробів, молока та молочних продуктів. 

Одним із актуальних способів вирішення проблеми йодного дефіциту є 
збагачення хліба та булочних виробів сполуками йоду. 

На сьогоднішній день існують такі джерела йоду, що можуть 
використовуватися для збагачення хлібобулочних виробів: 

− неорганічні йодовмісні сполуки (йодид калію KI, йодат калію KIO3); 
− пресовані та сушені йодовані дріжджі; 
− бурі морські водорості (Fucus vesіculosus, Ascophyllum nodosum); 
− органічні сполуки йоду з білком чи амінокислотами («Йодказеїн», 

«Вітайод», «Тиреойод»). 
Проведений аналіз різних носіїв йоду дав можливість встановити, що 

найбільш позитивний вплив на стан мікрофлори та мікробіологічні процеси в 
об'єктах хлібопекарського виробництва має «Йодказеїн». На відміну від інших 
добавок, він не погіршує об'ємного виходу та формостійкості виробів, 
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позитивно впливає на деформаційні показники м'якушки, не змінює 
органолептичних характеристик продукту, характеризується мінімальними 
втратами йоду під час технологічного процесу — не більше 1,5% загального 
вмісту. «Йодказеїн» визнано найперспективнішим носієм йоду для об'єктів 
хлібопекарського виробництва.  

На території Буковини для профілактики йододефіциту населення краю 
ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» здійснює виробництво хліба білого 
першого ґатунку із добавкою йодованого білку. Наразі планується розширити 
асортимент йодованих хлібобулочних виробів за рахунок виготовлення батонів 
звичайних та дрібноштучних булочних виробів із харчовою добавкою 
«Йодказеїн». 

Розробка технології виробництва нових йодованих продуктів проводиться 
за участю викладачів та студентів кафедри промислової біотехнології Черні-
вецького факультету Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». Виготовлення хлібних виробів запропоновано 
здійснювати опарним методом. Йодказеїн попередньо розчиняють у невеликій 
кількості слаболужного розчину харчової соди, після чого змішують з будь-
яким технологічним розчином чи дріжджовою суспензією і дозують після 
ретельного перемішування. Внесення йодованого білку проводиться на стадії 
замішування тіста, що знижує технологічні втрати йоду.  

Запропонована технологія дає змогу отримувати збагачені хлібобулочні 
вироби з традиційними органолептичними та фізико-хімічними показниками 
якості та гарантованим вмістом йоду в його біологічно доступній формі. 

У перспективі співробітники разом із випускниками та студентами 
кафедри планують впроваджувати розроблену технологію збагачення 
дрібноштучних булочних виробів фізіологічно-функціональними інгредієнтами 
у кондитерських цехах та на міні-пекарнях краю.  
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The research deals with the study of the physicochemical properties of basalt 

tuff and indicates its ion exchange properties and ability to sorb substances diverse by 
nature. This allows predicting of its application in medicine as a basis for 
enterosorbents, as a carrier for immobilized enzymes and drugs, and as a matrix for 
localization of non-conditional pharmaceutical preparations. 

 
Враховуючи погіршення стану довкілля, атмосферного повітря, якості 

питної води, забруднення грунтів і харчових продуктів хімічними речовинами, 
медико-соціальні питання охорони внутрішнього середовища людини шляхом 
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виведення з організму шкідливих речовин та недопущенням попадання їх в 
організм людини на сучасному етапі є надзвичайно актуальними. У роботі 
проведено порівняльне дослідження близьких за хімічним складом 
базальтового туфу та сапонітів, що дозволяє прогнозувати подібність їх фізико-
хімічних і фармакологічних властивостей. Сапоніт є ендогенним джерелом 
мікроелементів, потенційним ентеросорбентом, а також  носієм саногенетичних 
можливостей при лікуванні цукрового діабету та виразки шлунка. Мінерали 
цеолітної структури володіють йонообмінними властивостями.  Базальтові 
туфи – це магматичні породи, мінеральний склад яких, за даними комплексного 
рентгеноструктурного та термічного аналізу, представлений 40 % цеолітами і 
60 % смектитами. Загальний гамма-фон становить, у середньому, 10 мкр/год.  
Крім макрокомпонентів Si, Al, Fe, базальтові туфи містять Mg, Ca, Na, K, Mn та 
у незначних кількостях – мікроелементи (Zn, Co, Cu, Mo). Токсичних елементів 
(As, Cd, Pb) не виявлено.  

Наші дослідження показали, що базальтовий туф  проявляє йонообмінні 
властивості. Було встановлено, що при контакті туфу з питною водою, остання 
збагачується біоактивними елементами, в ній підвищуються концентрації Fe2+  
на 182 %, Zn2+  на 200 %, Mg2+  на 71 %, K+  на 19 %. Зниження концентрації 
Na+ та Mg2+, ймовірно, зумовлене сорбцією йонів Na+ та Mg2+ базальтовим 
туфом. Сорбційна ємність базальтового туфу стосовно катіонів NH4

+, 
метиленового блакитного, співрозмірна з сорбційною ємністю цеоліту. 

 Отже, одержані результати свідчать про те, що базальтовий туф володіє 
йонообмінними властивостями і здатний сорбувати різні за природою 
речовини. Це дозволяє нам прогнозувати можливість його використання як 
основи ентеросорбентів, як носія імобілізованих ферментів і ліків.  

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ У СВІТІ 
І. В. Пітак, О.Я. Пітак, Ю. І. Зайцев 
Національний технічний університет «ХПІ» 
61003, м. Харків, вул. Кирпичова (Фрунзе), 21 
e-mail: ipitak@rambler.ru 
 

In this paper describes the main environmental problems of cities and urban 
ecosystems. Determined the main problem of industrial cities and the lack of 
established methods to reduce and control industrial emissions. Directions formulated 
to improve the ecology of the city. These proposals will be directed to the municipal 
authorities to improve the unfavorable ecological situation in the country and reduce 
disease. 

 
У найбідніших регіонах світу приблизно кожна п’ята дитина не доживає 

до п’яти років. Основною причиною їх смерті є захворювання, пов’язані зі 
станом навколишнього середовища. Від них щорічно по всьому світу 
помирають 11 млн. дітей, що дорівнює населенню Норвегії та Швейцарії разом 
узятих. До числа таких найбільш поширених захворювань ставляться інфекції 
та діарея, причому всі вони в значній мірі можуть бути запобігти.  

mailto:ipitak@rambler.ru
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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Більше 100 млн. чоловік в Європі і Північній Америці до цих пір 
страждають від забруднення повітря, контролювати допустимий рівень якого 
виявилося набагато важче, ніж передбачалося. В промислово розвинених 
країнах зросла захворюваність астмою, що частково пояснюється чинниками 
екологічного характеру. Надмірне використання добрив призводить до 
руйнування прибережних екосистем, у тому числі розмноженню шкідливих 
водоростей і вимирання риби. Багатьох шкідливих наслідків впливу 
екологічних факторів на здоров’я людини можна уникнути. 

З одного боку, нам необхідно захищати довкілля й природу від натиску 
техногенних забруднень щоб уникнути повного знищення. З іншого, − сама 
людина має потребу в захисті, так як найдосконаліша у світі людська природа 
теж уже не витримує навантажень. Захист міського населення повинен 
складатися з комплексу заходів правового, економічного, технологічного 
характеру, а також механізму реалізації цих заходів на всіх рівнях. 

Забезпечення екологічної безпеки міста і його розвиток може бути 
досягнуто лише в гармонійному поєднанні двох складових − «високої якості 
навколишнього середовища і здорової економіки».  

Було сформульовано деякі напрямки щодо поліпшення екології міста:  
− зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу;  
− запобігання попадання важких металів у грунт і водойми;  
− покращення якості питної води;  
− озеленення міста;  
− вдосконалення економічних механізмів природокористування;  
З метою охорони здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки 

навколишнього середовища, збереження генетичного фонду і рівноваги міських 
і природних екосистем, забезпечення раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів виробляється нормування в галузі охорони навколишнього 
середовища. Нормативи якості навколишнього середовища та рівні впливу, а 
також методи їхнього визначення встановлюються органами санітарно-
епідеміологічного нагляду та спеціально уповноваженими державними 
органами з охорони навколишнього середовища на основі законодавства 
держави. Об’єктами нормування якості навколишнього середовища є 
атмосферне повітря, водні об’єкти, ґрунти, рослинність і тваринний світ.  

Дорослі мешканці, що живуть поряд із великими автомагістралями, 
частіше хворіють на хронічний бронхіт та пневмонію, а діти − хронічними 
хворобами дихальної системи. Автомобілі в місті − основне джерело шуму. У 
поєднанні з хімічними агентами він знижує імунітет, сприяє розвитку 
гіпертонії, ішемічної хвороби серця й інших захворювань. На жаль, рівень 
шуму на основних магістралях нашого міста високий і досягає 78 − 88 дБА.  

Здоров’я міських мешканців досить слабке, вони хворіють багато і часто. 
У структурі захворювань перше місце займають хвороби органів кровообігу, 
серцево-судинні патології. Другими за частотою звернень дорослих займають 
хвороби органів дихання: ГРЗ, грипозні захворювання. На третьому місці – 
стабільно хвороби органів травлення. У підлітків ситуація трохи інша: на 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
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http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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першому − хвороби органів дихання, на другому − хвороби нервової системи та 
органів чуття, на третьому − захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Основні причини захворювань криються в нездоровому способі життя, 
неправильному харчуванні, недоліку рухової активності, а також у шкідливому 
впливі навколишнього середовища, соціально-культурній обстановці в 
суспільстві. Всесвітня організація охорони здоров’я свідчить, що від організації 
охорони здоров’я людини залежить приблизно на 15 %. Все інше − середовище, 
суспільство, сама людина і її сім’я.  

Кожному мешканець, який «дозрів» до турботи про себе, потрібно ще 
допомогти: дати йому можливості займатися і покращувати свій спортивний 
образ життя, це спортмайданчик у дворі, басейн у мікрорайоні, екологічно 
чиста й здорова їжа, чисті повітря і воду, домашні засоби та прилади контролю 
та діагностики, профілактики і т.д.  

На нашу думку місту потрібна комплексна міжгалузева міська система 
оздоровлення населення. Амбулаторна, комплексна, ефективна медична 
допомога, яка повинна забезпечити виявлення і своєчасне лікування 
захворювань, і яка більш економічно, ніж лікування в стаціонарі, 
використовується явно недостатньо. У цьому напрямку потрібні внести 
термінові комплексні заходи та зміни.  

Владі міста необхідно вдосконалювати нормативно-законодавче 
забезпечення, розробити економічні механізми, провести нормування 
шкідливих викидів підприємств та автотранспорту. Це має сприяти 
поліпшенню несприятливої екологічної обстановки в країні і зниження рівня 
багатьох пов’язаних з нею захворювань. У цьому допоможуть і комплексні 
медико-соціальні та екологічні програми, які разом з радикальними заходами 
щодо поліпшення екології міста стануть запорукою зміцнення здоров’я жителів 
міст. 
 
ЗАСТОВУВАННЯ ПРИНЦИПІВ «ЗЕЛЕНОЇ ХІМІЇ» В СТВОРЕННІ 
ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
О.М. Рассоха, Г.М. Черкашина 
Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» 
61002 Харків, вул. Багалія 21 
E–mail: rassan@kpi.kharkov.ua 

 
   Issues of green chemistry application for furano-epoxy composites creation 

technologies is described. 
 
   Сформульовані П. Т. Анастасом та Дж. С. Уореном (Anastas, P. T.; 

Warner, J. C.) 12  основних принципів «зеленої хімії» (Green Chemistry) 
дозволяють ефективно проводити на якісно новому рівні наукові дослідження з 
розробки складу та вибору оптимальних параметрів технології формування 
складних гетерогенних полімерних композиційних систем в конкретні вироби 
промислового та побутового призначення. 
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   Останнім часом застосування принципів «зеленої хімії» відбувається в 
рамках концепції «сталого розвитку», що пов’язано зі «сталістю», 
довготривалістю технологій, процесів, матеріалів (sustainability, sustainable). 

     В зв’язку зі світовою сталою тенденцією вичерпання в недалекому 
майбутньому основних запасів нафти, природного газу, вугілля перспективи 
набуває стратегія використання в якості сировинних джерел для виробництва 
мономерів, полімерів і композитів на їх основі відновлюваних продуктів 
фотосинтезу – рослинної сировини (renewable materials). 

  Джерелом сировинної основи при створенні фурано–епоксидних 
матеріалів є  пентозанові сполуки рослинного походження, які внаслідок  
гідролізу та інших хімічних, фізико-хімічних процесів утворюють основні 
інгредієнти полімерної системи (фурфуріліденацетони, дігліцедилові ефіри 
діфенілолпропану тощо). 

  В роботі наведена детальна інформація про фізико–хімічні, технологічні, 
еколого–санітарні властивості мономерів, олігомерів та розроблених фурано–
епоксидних полімерних композиційних систем. 

   Вибрані та проаналізовані оптимальні основні технологічні параметри 
(температура, тиск, співвідношення інгредієнтів) процесу формування фурано–
епоксидних композитів (temperature, pressure ambient), тобто енергетичні 
витрати процесу з точки зору економічності та впливу на навколишнє 
середовище мінімізоване.  

   Структурування розроблених фурано–епоксидних реакційноздатних 
олігомерів  та формування композитів здійснюються при нормальних умовах. 

    Вивчені реологічні (технологічні) характеристики розроблених 
фурано–епоксидних композиційних систем без використання у їх складі 
додаткових розчинників, розбавлювачів органічної природи (very few auxiliary 
substances).  

    Методами регресійного аналізу та інкрементів біологічної активності 
структурних складових елементів фурано–епоксидних реакційноздатних 
олігомерів проведена оцінка та аналіз орієнтовного безпечного рівня впливу 
інгредієнтів  системи на довкілля (low toxicity of chemical products). 

   При структуруванні фурано–епоксидних реакційноздатних олігомерів 
при створенні композитів ступень конверсії вихідних речовин  складає 98,7 – 
99,3 % (E–factor: maximize feed in product), що суттєво знижує кількість 
низькомолекулярних сполук, які екстрагуються в навколишнє середовище при 
експозиції у  експлуатаційних водних середовищах.  

   Це значно підвищує рівень екологічної безпеки розроблених фурано–
епоксидних композиційних систем під час життєвого циклу виробів з цих 
матеріалів. 

   В процесі структурування реакційноздатних олігомерів 
використовуються нові каталітичні комплекси на основі кислот Льюіса з 
високим ступенем селективності, що забезпечує максимальне переведення 
вихідних та проміжних компонентів реакційної системи в кінцевий (цільовий) 
товарний продукт (catalytic reagents). 
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   При запропонованому хімічному структуруванні фурано–епоксидних 
реакційноздатних олігомерів практично нанівець зведені побічні хімічні 
процеси з додатковим фактором небезпеки (omit derivatization steps). 

   Атомна ефективність технологічного процесу структурування фурано–
епоксидних реакційноздатних олігомерів каталічними комплексами та 
амінними тужавлювачами (відношення молекулярної маси цільового продукту 
до суми молекулярних мас всіх інших продуктів реакційної системи) в 
середньому дорівнює 89 – 95 % в зв’язку з тим, що утворюється конденсаційна 
вода.    

   В умовах виробництва виробів з розроблених композитів можна 
використовувати існуючі сучасні інструментальні аналітичні методи аналізу у 
реальному часі з метою контролю за можливим  утворенням небезпечних 
продуктів під час проходження технологічного процесу (in process monitoring).    

   В роботі наведені конкретні апаратурно–технологічні  схеми 
виробництв різних видів виробів з розроблених композиційних матеріалів, в 
яких максимально враховані принципи «зеленої хімії».  

   Розроблені з використанням підходів «зеленої хімії» фурано–епоксидні 
композити рекомендується застосовувати в цивільному та промисловому 
будівництву як конструкційні матеріали в елементах будівель та споруд, 
наливних підлог, захисних антикорозійних покриттів 
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The preconditions and backgrounds of modern cities transition to Smart 

City were considered. The connections  between them and the environmentally 
sustainable development of cities were established. The features of Smart cities 
components building and the transition to the Smart cities concept in Ukraine were 
defined.  

 
Історично міста є центром інтелектуальної діяльності людей та їх 

здатності до пізнання і розуміння навколишнього середовища.  Єдність знань та 
міста привела до того, що з 2000-х років почали з,являтись пропозиції по 
переходу міст до  смарт сіті – розумного міста, яке являє собою інтелектуальне 
суспільство з розвиненим господарством і економікою. Сьогодні зв,язок  
урбанізованих територій і інновацій, направлений  на  перехід до смарт сіті, – 
основний напрямок розвитку міст у світі. Даному факту спонукає і 
неконтрольована міграція людей у великі міста, житловий фонд, 
інфраструктура та інші життєво важливі сектори яких повинні відповідати 
збільшенню населення. Наслідком цього урбаністичного процесу є підвищення 
антропогенного тиску на міське природне середовище.  

Перехід до смарт міст передбачає прийняття смарт-рішень по 
використанню існуючих ресурсів, соціальній, інженерній, економічній, 
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транспортній, інформаційній і других інфраструктурах міста,  що забезпечують 
якісне життя містян та благополуччя його природного середовища. Вже зараз у 
розвинених країнах в енергетичному секторі, транспорті, будівництві, 
водозабезпеченні широко використовуються інформаційні технології, які 
направлені на це. Вони пов,язуються з різними формами електронного 
управління, утилізацією побутових відходів, міською мобільністю,  надійним 
зв,язком на основі інформаційних технологій, а також охороною здоров,я та 
освітою. При цьому враховується, що природне середовище міста, його 
культурні ландшафти повинні зберігатись, а площа зелених насаджень 
розширюватись.  

В певному розумінні старт місто – місто з екологічно сталим розвитком. 
По аналогії з останнім старт місто повинно: 

-  забезпечувати сталий розвиток своєї економіки; 
- ефективно застосовувати ресурси і мінімізувати споживання 

енергії, води, продуктів харчування, ефективно використовувати теплову 
енергію; 

- використовувати відновлювальні джерела енергії та продукувати 
енергію з відходів; 

- мінімізувати використання транспортних засобів та підвищувати їх 
екологічність; 

- запроваджувати екологізацію виробничих процесів, які є джерелом 
шкідливих речовин, що надходять у елементи довкілля; 

- максимально зменшувати утворення побутових відходів та 
збільшувати їх утилізацію; 

- забезпечувати якісне міське життя та природне середовище, 
створювати здоровий соціальний клімат; 

- зберігати місцеву культуру, проводити екологічну просвіту та ін. 
Як вже зазначалось, розвиток міст по напрямку  старт сіті  неможливий 

без  залучення великих об,ємів інвестицій. На жаль, економічна криза, що існує 
у теперішній час в Україні, стримує запровадження дій у цій сфері. Але разом з 
тим, в країні необхідно не тільки підтримувати існуючий стан міських  систем, 
але й прогресивно розвивати. На існуючих урбанізованих територіях 
запровадження  старт-елементів передбачає реконструкцію і технічне 
переоснащення, які в першу чергу, стосуються секторів, що здійснюють його 
життєзабезпечення. Так, зважаючи на надзвичайну актуальність енергетичних 
проблем країни, потрібно активно розвивати міську систему 
енергоменеджменту, яка максимально відповідає старт-концепції. Вона 
включає енергозбереження та енергоефективність у житловому фонді, електро-, 
газо-  та теплопостачанні, водозабезпеченні, санітарному очищенні міста,  а 
також в його інженерному захисті. При цьому при енергозабезпеченні міста чи 
окремого його району актуальним є використання вітрових, сонячних та 
біомасових енергоенергетичних установок. Такий підхід відповідає 
міжнародним зобов,язанням України щодо протидіям зміни клімату та стратегії 
повного переходу на відновлювальні джерела енергії.  
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Великі міста України – інтелектуальні середовища з концентрацією 
розумово розвинутих людей та значного потенціалу різноманітних знань, які 
готові бути використані у суспільстві. Їх поєднання з інноваціями може стати 
надійною основою для активного переходу до смарт-технологій, смарт-
управління, смарт-транспорту  та інших компонентів, що формують  смарт 
місто.  Такі умови сприяють економічному, технічному, екологічному розвитку 
розумних міст та направлені на розробку науково обґрунтованих міських 
реформ та програм, які його забезпечують. 

Створення старт міста  неможливо без активної позиції його громадян.  
Необхідно якнайбільш широко інформувати їх щодо планів та програм 
розвитку своїх міст за смарт-концепцією. Доцільно  залучати до обговорення 
змісту даних документів не тільки невелике коло представників громад, а й 
інших містян, посиливши їх інформатизацію з цих питань. Особливо 
важливими є такі відомості для людей старшого покоління,  так як молодь, 
звичайно націлена на нововведення, добре розуміє  інформаційні технології і 
готова використовувати їх в усіх видах пропозицій.  Природно, що останньому 
сприяє запровадження у містах програм використання ІТ- технологій, які 
включають як високі технології глобальних компаній, так і українських.  

Таким чином, незважаючи на економічну кризу, розвиток великих міст в 
Україні може мати тенденцію до  створення компонентів смартміст та 
перспективу переходу до них. Їх інтелектуальні ресурси та запровадженні  
інформаційні технології створюють основи для приваблення  інвестицій та 
подальшого розвитку у напрямку розумних міст.  
 
ДО ЗАСТОСУВАННЯ  ЛАЗЕРНОГО  ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
КОНТРОЛЮ ЗА ВМІСТОМ АЕРОЗОЛЮ ТА ПАРИ В ІНГАЛЯЦІЙНОМУ 
КОМПЛЕКСІ  ПРИ  ВИЗНАЧЕННІ  ГІГІЄНІЧНИХ  РЕГЛАМЕНТІВ  
РІДКИХ  ХІМІЧНИХ СПОЛУК ТА ПРОДУКТІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ    
В.Г. Сінченко, Г.П. Тарасенко 
 ДП ”Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 
імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України“, відділ медико-екологічних проблем 
58022, м.Чернівці-22, вул. Ю.. Федьковича, 30 

        
The application of a number of optical methods in modeling of aerosol of the 

liquid chemical compound (CC) in inhalation сomplex had studied . The possibility 
of using methods for controlling the level of CC in the dose system, and the control 
viable strains-producers of protein. 

    
Управління в медико-біологічних експериментах на лабораторних 

тваринах технологічними параметрами і концентрацією крапельних хімічних 
або мікробіологічних аерозольних забруднювачів атмосферного повітря є 
суттєвим для підвищення точності визначення величин їх гігієнічних 
регламентів.  Виходячи з  цього, розробка нетрадиційних методів і засобів 
контролю та слідкування за параметрами та концентрацією аерозолів та парів 
рідин в інгаляційних комплексах становить значний практичний інтерес.    
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Розглянуто попередні результати використання макетів оптичних 
пристроїв, в яких використано випромінювання лазеру ЛГН-203. Макети  
призначені для вирішення деяких задач моделювання процесів забруднення 
повітря, таких як контроль за процесом випаровування рідких хімічних сполук 
(ХС), станом розчинів культур мікроорганізмів та вивченням кинетики процесу  
заповнення об’єму  інгаляційної камери аерозолями досліджуваної ХС або 
водного розчину штамму-продуценту. Розглянуто пристрої для вимірювання 
рівня рідкої ХС або розчину, які засновані на принципах візуальної  та 
фотоелектричної фіксації. В них концентрація та швидкість випаровування 
визначаються по переміщенню положення зображення границі розподілу 
рідина-пара або переміщенню центральної частини відбитого поверхнею ХС 
лазерного пучка променів.           

Запропоновано для знаходження масової концентрації в інгаляційній 
камері та швидкості випаровування не летких ХС використання 
інтерферометричного  методу. Теоретично розглянуто роботу пристроїв, 
конструкція яких заснована на схемі інтерферометру Майкельсона. 
Проаналізовано їх функціонування у випадку, коли шар рідини відбиває  світло 
об’єктного пучка. Розглянуто конструкцію кювети для проведення вимірювань. 
Розглянуто також можливості використання класичної схеми інтерферометра, в 
одному плечі якого промені   пучка відбиваються під кутом від поверхні ХС. 
Визначені  співвідношення між зсувом інтерференційних смуг, інтервалом часу 
випаровування, параметрами кювети та масою і швидкістю випаровування 
досліджуваної ХС. 

Розглянуто задачу змін в співвідношеннях об’ємів між аерозолем і  його 
парою та повітрям при варіації умов повітряного обміну в інгаляційній камері. 
Запропоновано досліджувати кинетику обміну повітря-аерозоль по вимірам  
інтенсивності прямо розповсюдженого світлового променю на різних висотах  
та наступного визначення коефіцієнту послаблення шаром аерозолю та його 
пари. На модельних аерозолях рідкого мастила досліджено процес заповнення 
аерозолем камери Курлянського в періоди початкового її заповнення та 
відкачування аерозолю перед її відкриттям. В результаті встановлений інтервал 
часу при якому концентрація аерозолю досягає половини заданого значення, а 
також час виходу на режим насичення. Встановлено залежність величини 
концентрації  від технологічних параметрів подачі та відкачування повітря. 

 Визначення гігієнічних регламентів штаммів-продуцентів (ШП) білків 
для повітря робочої зони і населених районів є однією з актуальних задач 
гігієни продукції мікробіологічної промисловості. Тому, розробка та створення 
технічних засобів, які призначені для її реалізації, становить важливу для  
практики задачу. В роботі розглянуто особливості функціонування комплексу 
апаратури, яка призначена для інгаляційного способу введення в організм  
лабораторних тварин аерозолю ШП. В основу комплексу покладено принцип 
неперервного прокачування через камеру комплексу аерозолю заданої 
концентрації. Функціональна схема комплексу включає в себе блок дозування 
ШП, інгаляційну камеру, блок знезараження та систему відбору аерозолю для 
визначення концентрації ШП. 



 146 

Числова концентрація ШП визначалась як безпосередньо за 
пневматичним розпилювачем, так і в камері комплексу. При цьому відбір проби 
здійснювався пристроями, в яких застосовано явища седиментації та 
інерційного осадження. На прикладі ШП дріжджів проведено порівняння 
розрахункових та експериментально визначених значень концентрації. 
Встановлені також коефіцієнти виходу ШП з розчину при варіаціях режимів 
роботи розпилювача.    

Метод визначення оптичного коефіцієнту пропускання лазерного 
випромінювання  застосовано і для контролю життєздатності ШП білку в 
розчині після проведення його  розпилення. На прикладі штамму Candida utilis 
показано прийнятна кореляція між вимірюваними значеннями коефіцієнту 
пропускання та життєздатністю штамму, яка визначалась за методом посіву на 
поживному середовищі. Метод дозволяє здійснювати контроль за зміною 
абсолютних значень концентрації штаммів в аерозолях шляхом побудови 
залежності при попередньому калібруванні коефіцієнту пропускання як функції 
життєдіяльності ШП  незалежним методом, наприклад мікроскопічним. 

Результати роботи можуть бути сформульовані у вигляді тверджень:  
- застосування методів оптичного контролю за розходом ХС в процесі 

роботи інгаляційного комплексу забезпечує можливість розрахунку та 
оперативного слідкування за змінами концентрації в процесі встановлення 
гігієнічних регламентів ХС, а також контролю життєздатності ШП. При цьому  
з`являється можливість створення системи з автоматизованим оперативним 
управлінням концентрацією, наприклад шляхом зміни температури 
випаровування ХС.   

-отримані результати по можливостям застосування методів 
інтерферометрії в задачах моделювання при випробуваннях рідких ХС 
показують переваги розглянутих методів контролю за величиною концентрації 
лише при дослідженні ХС з специфічними властивостями, а саме у випадках, 
коли досліджувана ХС має дуже невеликі значення коефіцієнту дифузії у 
повітря.                
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ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД,  ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ  
У  МІНЕРАЛЬНИХ  І  ПИТНИХ ВОДАХ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ 
СОЛЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ  
В НИХ РАДІОНУКЛІДІВ CS-137  ТА  Sr-90  
В. Г. Сінченко, *А.М. Николаєв,  Л. В. Хрикова 
 ДП ”Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 
імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України“, відділ медико-екологічних проблем 
58022, м.Чернівці-22, вул. Ю.. Федьковича, 30 
*Чернівецький нац.. – ний ун. – т  ім. Ю. Федьковича, географічний факультет  
58012, м.Чернівці-12, вул. М. Коцюбинського, 2 

        
We consider technological options and some sample preparation processes for 

determining presence in the water 137Cs and 90Sr by beta spectrometry. The data of 
determination of 137Cs and 90Sr in drinking and mineral waters are presented. 

 
  Якість і безпека води джерел локального водокористування (ДЛВ) в 

значній мірі впливає на якість життя на територіях сільської місцевості та 
районних містечок. В ДЛВ нерідко зустрічаються води, в яких  інтегральні 
показники такі як сухий залишок (СЗ) та мінералізація загальна (МЗ) 
знаходяться поблизу, а часто і перевищують межі нормативних документів. 
Високі значення МЗ ускладнюють використання для таких вод методу 
спектрометрії в аналізі   показників радіаційної безпеки, а саме вмісту 
радіонуклідів (РН) 137Cs та 90Sr. Оцінка ємності іонообмінного поглинача, який 
застосовується згідно методики виконання вимірювань (МВВ), та величин  
коефіцієнтів рівноваги,  показує, що  можливе не повне поглинання з води 
катіонів металів. Аналогічне явище спостерігається і у випадку мінеральних 
вод при визначенні для них показників радіаційної безпеки. Коректне 
застосування МВВ в таких випадках полягає у зменшенні досліджуваного 
об’єму води. Також можливе  вирішення цієї проблеми – це шлях розведення 
досліджуваної проби води з наступною стандартною, згідно МВВ, процедурою 
підготовки лічильного зразка. 

   Метою роботи є аналіз ще одного способу підготовки лічильного 
зразка, в основі якого є процес випарювання. Здійснена оцінка деяких 
технологічних параметрів підготовки зразка для визначення вмісту РН 137Cs та 
90Sr .  

   Проаналізовано можливості способу прямого випарювання при 
визначенні показників радіаційної безпеки води у випадку її значної 
мінералізації. При  випарюванні води до СЗ та приготуванні на його основі 
лічильного зразка для проведення спектрометричних вимірювань слід зважати 
на необхідність дотримання параметру густини в лічильному зразку , яка, як 
правило, становить 1 г/см3. Показано, що маса і об’єм зразка для вимірювань 
мають корегуватись за допомогою більш легких, ніж солі у зразку,  
наповнювачів. Таким чином  виконуються вимоги, які висуваються у МВВ до 
параметрів лічильного зразка. 
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     Доцільність застосування випарювання при підготовці до вимірювання 
у воді вмісту РН  ґрунтується на результатах щодо хімічного складу води.  Його 
визначення проводилось на основі стандартних методів фізичної хімії. Вміст 
металів визначався методом атомно-абсорбційної та бета-спектрометрії.  Типові 
результати із зазначенням місця розташування ДЛВ, представлені в таблиці.  

Таблиця.   
Значення  показників безпечності  і якості води в ряді  деяких ДЛВ  

Вид 
показ 
ника 

Одини 
ці ви 
міру 

Розташування свердловин ДЛВ або торгова назва мінеральної води 
с. Скала 
Поділь 

ська 

Смт Но 
восе 
лиця 

с. Стро 
їнці 

м. Кам.- 
Поділь 
ський 

м. Хо 
тин 

(АЗС) 

с. Бур 
кут 

(Ів.-Фр) 

“Брус 
ниця” 
(санат) 

Натрій  мг/дм3 339,4 156,8 23 20 100,2 314 1460 
Калій  мг/дм3 12,43 35,5 3 1 31,3 7 11,0 
Залізо заг. Мг/дм3 <0,05 0,04 2,32 <0,05 <0,05 5,2 0,35 
Амоній  мг/дм3 3,22 0,13 0,24 0,1 1,0 0,2 10,24 
Кальцій  мг/дм3 10,02 170,3 311,1 212 162,5 260,5 20,5 
Магній  мг/дм3 9,73 48,6 20,7 78 124,1 70,5 24,3 
Хлориди  мг/дм3 66,43 119,7 10,3 64 46 481,5 1608 
Сульфати  мг/дм3 280 192,3 610 351 769,4 12,5 43,9 
Нітрати  мг/дм3 <2,2 13,0 <2,2 21,0 10,5 <2,2 4,4 
Нітрити  мг/дм3 0,058 0,06 <0,030 0,030 1,3 <0,030 <0,030 
Гідрокарб.  Мг/дм3 536,5 762 321,9 513 366,3 1153,3 1254 
Перманган
атна окисл 

мгО2/ 
дм3 

1,04 3,36 2,48 22,4 2,08 2,72 - 

рН од. рН 7,99 6,92 8,18 6,9 7,3 6,4 8,7 
СЗ  мг/дм3 998 1082 1279 1364 1466 1790 3909 

ЖЗ  Ммоль
/ дм3 1,3 12,5 17,2 17,0 18,4 18,8 3,0 

МЗ мг/дм3 1260 1498 1302 1260 1610 2300 4467 
  Визначення показників токсичної дії, а саме вміст ряду основних 

металів, показало, що майже у всіх зразках дослідженої води їх концентрація  
знаходиться поблизу меж чутливості МВВ. Чутливість в мг/дм3 становлять: 
Mn-<0,02, Pb-<0,005, Zn-<0,1, Cu-<0,05 та Ni-<0,05.  Лише  у воді в смт 
Новоселиця концентрація  Mn є більшою. Її величина становить 0,76 мг/дм3.  

 На основі представлених результатів про хімічний склад для кожного 
ДЛВ розраховано об’єм води, катіони з якого можуть практично повністю бути 
обміняні на активовані в поглиначі іони. Таким чином було встановлено об’єми  
води для пропускання через поглинач. Для вод з ДЛВ, СЗ яких не перевищував  
1,6 г/дм3 було підготовлено лічильні зразки та визначено вміст РН. Для 
мінеральної води селища Буркут (Івано-Франківська обл.) та санаторію 
“Брусниця” (Чернівецька обл.)  зразки були підготовлені методом випарювання. 

 Результати роботи по визначенню вмісту РН 137Cs та 90Sr є наступними: 
- питома активність РН 137Cs та 90Sr, як і у випадку визначення вмісту 

металів, також менша ніж межа чутливості МВВ. Вміст РН в Бк/дм3 для 137Cs 
знаходиться в межах від < 0,58 до < 0,68.  Для РН 90Sr  відповідно від <0,28 до 
<0,33. Результати стосуються зразків, які підготовлені, як згідно МВВ, так і з 
використанням процесу випарювання проби води. 
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- значення показника відповідності води з досліджених ДЛВ при 
відносній похибці вимірювання 0,4 та довірчій імовірності 0,95 знаходяться між 
його   мінімальним та максимальним значеннями, які дорівнюють 0,601 та 
0,706. Це гарантує безпечність вмісту РН  у питній воді згідно нормативних 
документів. 

 Таким чином, результати роботи підтверджують можливість 
застосування  процесу випарювання в підготовці зразків для 
спектрометричного визначення вмісту РН137Cs та 90Sr у водах, в яких 
спостерігається високе значення МЗ.   
 
 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ОРНІТОФАУНИ В МЕЖАХ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ЧЕРНІВЦІВ 
І.В. Скільський 
Чернівецький обласний краєзнавчий музей 
58001, Чернівці, а/с 532 
Національний природний парк «Хотинський» 
60000, Хотин, вул. Олімпійська, 69 
E-mail: skilskyiv@ukr.net 

 
The green zone of Chernivtsi city is presented by 82 bird species. The maximal 

their qualitative and quantitative diversity is characteristic for the second ecological-
phytocenotical belt. 

 
Птахи є достатньо добре вивченою групою хребетних тварин 

урбоекосистеми Чернівців. За узагальненими нами даними в межах обласного 
центру Буковини встановлено перебування 167 видів птахів з 44 родин і 16 
рядів. Відносно постійними мешканцями основних екосистем Чернівців є 126 
(75,5%) видів птахів. З них 98 (77,8%) трапляються протягом репродуктивного 
періоду (гніздяться, літують), 72 (57,1%) – зимують. Лише в теплу пору року 
встановлено перебування 54 (42,9%) представників (майже всі вони перелітні), 
тільки в холодну – 28 (22,2%) (частина з них прилітають лише зимувати, інші 
гніздяться за межами міста), а 44 (34,9%) авіфауністичні елементи 
зустрічаються протягом року (чимало ведуть осілий спосіб життя). 

За результатами проведених досліджень у межах І–ІV еколого-
фітоценотичних поясів (ЕФП) комплексної зеленої зони міста (КЗЗМ) нами 
встановлено перебування 82 гніздових і зимуючих видів птахів (таблиця) із 52 
родів, 25 родин і 8 рядів, що складає 65,1% від загальної кількості тих 
представників орнітофауни, які є відносно постійними мешканцями основних 
екосистем Чернівців. Основу видового багатства складають Горобцеподібні – 
58 (70,7%) представників. З негоробиних птахів відносно високою є частка 
Дятлоподібних – 8 (9,8%) видів і Совоподібних – 5 (6,1%). 

Перший ЕФП. Це приміська зелена зона, де не прослідковується помітний 
вплив діяльності людини. В адміністративні межі Чернівців входять лісові 
масиви, невеликі вкраплення яких збереглися на західній окраїні міста 
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(Цецино), а от у північно-східній частині їх площа залишається ще порівняно 
значною. У межах І ЕФП Чернівців встановлено перебування 63 видів птахів, 
або 76,8% від їх загальної кількості. Найбільш чисельними є лісовий щеврик, 
звичайний шпак, чорноголова кропив’янка, вівчарик-ковалик, вільшанка, 
чорний дрізд, співочий дрізд, велика синиця і зяблик. 

Другий ЕФП. Тут зосереджена лісопаркова зона, де умови зростання ще 
відповідають життєвим потребам рослин. До ІІ ЕФП належить ландшафтний 
заказник місцевого значення «Гарячий Урбан». Цей лісопарк тягнеться уздовж 
правого берега р. Прут у східній частині Чернівців. Його площа сягає 108 га. 
Для ІІ ЕФП КЗЗМ Чернівців характерне найбільше різноманіття орнітофауни, 
яка крім власне лісових елементів, представлена також і типовими 
синантропами. Тут виявлено 71 вид, що складає 86,6% від їх загальної 
кількості. До найбільш типових належать звичайний шпак, чорний дрізд, 
співочий дрізд, велика синиця, зяблик і деякі інші. 

Таблиця 
Розподіл за еколого-фітоценотичними поясами гніздових і зимуючих видів 
птахів у Чернівцях 
 

Ряд 
Кількість видів 

загальна еколого-фітоценотичні пояси 
І ІІ ІІІ ІV 

Лелекоподібні (Ciconiiformes) 1 – – – 1 
Соколоподібні (Falconiformes) 4 3 3 1 1 
Голубоподібні (Columbiformes) 4 2 4 3 3 
Зозулеподібні (Cuculiformes) 1 1 1 1 1 
Совоподібні (Strigiformes) 5 2 1 2 3 
Одудоподібні (Upupiformes) 1 1 – – – 
Дятлоподібні (Piciformes) 8 7 7 6 6 
Горобцеподібні (Passeriformes) 58 47 55 50 43 
Всього: 8 82 63 71 63 58 

 
Третій ЕФП. Це міські парки та сквери, де рослини піддаються сильному 

антропогенному навантаженню. Паркові насадження Чернівців являють собою 
співвідношення різних за площею ділянок створених людиною (штучно 
засаджені) або перепланованих на місці природної рослинності (найчастіше 
колишніх лісових масивів) з різноманітною деревно-чагарниковою та 
трав’янистою флорою. У межах ІІІ ЕФП встановлено перебування 63 видів 
птахів (так само як і в межах І ЕФП). Найбільш чисельними є сизий голуб, 
звичайний шпак, грак, чорний дрізд, співочий дрізд, велика синиця та зяблик. 

Четвертий ЕФП. Це деревні зелені насадження уздовж вулиць і на площах, 
які зазнають надмірного антропогенного впливу. Рослинність вулиць серед 
масивів старої багатоповерхової забудови (займають центральну частину 
Чернівців) складається, головним чином, із насаджень уздовж тротуарів. У 
межах ІV ЕФП КЗЗМ Чернівців виявлена найменша кількість видів птахів – 
лише 58, або 70,7% від їх загального числа. Найбільш типовими є сизий голуб, 
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садова горлиця, грак, чорний дрізд, велика синиця, зяблик, щедрик. Тут явно 
переважають синантропні види або їх урбанізовані популяції. 

Отже, розподіл авіфауни за ЕФП в Чернівцях має свої особливості. Кількість 
видів у напрямку І–ІІ ЕФП зростає, а далі плавно йде на спад. Це пов’язано з 
тим, що в межах ІІ ЕФП ще максимально представлені лісові птахи до яких вже 
долучається певна кількість синантропів. Також, важливою ознакою, яка 
визначає видовий склад і чисельність птахів, є площа зелених насаджень. 
Помітне зниження видового різноманіття спостерігається при зменшенні площі 
виділу нижче 30–50 га. Заселеність окремих ділянок певними екологічними 
групами птахів у значній мірі визначається віком деревостану. 
 
 
СТІЙКІСТЬ ЛІСОВИХ ПТАХІВ ДО ДІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ 
І.В. Скільський1,2, Л.І. Мелещук3 
1Чернівецький обласний краєзнавчий музей 
58001, Чернівці, а/с 532 
2Національний природний парк «Хотинський» 
60000, Хотин, вул. Олімпійська, 69 
E-mail: skilskyiv@ukr.net 
3Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 

 
The steadiness to influence of recreational loading on their breeding and 

feeding territories is shown in forest birds differently. It is possible to distinguish 
among them four groups of species: very sensitive to the influence of recreation, 
sensitive, relative sensitive and tolerant ones. 

 
Рекреація – це просте відновлення (відтворення) фізичних і духовних сил, 

витрачених людиною у процесі трудової, навчальної та побутової діяльності. У 
більш вузькому розумінні до рекреації належать різноманітні види людської 
діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і задоволення 
широкого кола особистих та соціальних потреб. 

Масовий відпочинок людей на природі на тварин діє дуже по-різному. 
Такий вплив може бути як прямим, безпосереднім, так й опосередкованим. 
Пряма дія – це, наприклад, руйнування гнізд птахів, відловлювання пташенят, 
загибель мурашок під ногами пішоходів тощо. До цієї ж категорії можна 
віднести і дію чинника турбування, коли присутність людини не дає 
можливості, скажімо, птахам наблизитися до гнізда, щоб погодувати пташенят, 
або коли постійна поява людей не дозволяє тварині відпочивати чи шукати 
поживу, що особливо небезпечно в зимовий період. Опосередкована, непряма 
дія – це, перш за все, зміна тих біотопів, в яких мешкають тварини. Коли, 
наприклад, ліс позбавляється підліску, різко змінюється стан трав’яного ярусу, 
всихають дерева, все це змінює місця перебування тварин, часто роблячи їх 
менш або зовсім не придатними для життя. 
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Якими різноманітними є форми рекреаційного впливу на тварин, такі ж 
різнорідні і його наслідки. Перш за все це відображається на успішності 
розмноження, тобто призводить до підвищеної загибелі молодих особин, 
уникнення тваринами територій зі значним рекреаційним навантаженням. 
Природно, що все це позначається на видовому складі та чисельності 
фауністичних елементів. Одні з них стають рідкісними, інші ж, навпаки, масово 
розмножуються. У популяціях міняється співвідношення молодих і дорослих 
особин, статева структура, частка різних життєвих морф й інші показники. 

Максимальне число досліджень, пов’язаних із впливом рекреації на 
хребетних тварин, присвячене птахам. Зокрема, давно відома залежність 
якісного та кількісного складу авіфауни від характеристик біотопу. Рекреація 
значним чином змінює, трансформує екосистему. Природно, що рекреаційна 
трансформація біотопів у поєднанні з прямою дією на них призводить і до змін 
у складі орнітокомплексів. Чимало тут залежить і від екологічних особливостей 
гніздування виду і, в першу чергу, від місця розташування гнізда. 

Для проведення оцінки стійкості найбільш чисельних гніздових лісових 
видів птахів до спрямованої дії масового відпочинку людей розраховується 
відповідний коефіцієнт. Для цього необхідно мати показники середньої 
щільності населення кожного розглядуваного представника орнітофауни, 
отримані на основі проведення обліків у відповідних біотопах на всіх стадіях 
рекреаційної дигресії. Далі розраховується співвідношення отриманих величин. 
Кінцева цифра і буде коефіцієнтом стійкості. Чим вище значення цього 
показника, тим більшою є толерантність виду. При значеннях коефіцієнту 
менше одиниці, чисельність виду зменшується, при більших значеннях – 
зростає. 

Наприклад, для найбільш характерних гніздових видів птахів лісів 
дністровських «стінок» (НПП «Хотинський» (Чернівецька область) і прилеглі 
території) коефіцієнт стійкості до дії рекреаційного навантаження змінюється 
наступним чином: лісовий щеврик – 0,2, співочий дрізд – 0,5, сойка, 
чорноголова кропив’янка, вівчарик-ковалик, жовтобровий вівчарик, вільшанка і 
зяблик – 0,7, болотяна гаїчка, велика синиця, повзик і звичайний підкоришник – 
0,9, звичайний дятел, чорний дрізд і блакитна синиця – 1,5, вивільга, сіра 
ворона і звичайний шпак – 6,5, чикотень – 18,8. 

Без сумніву, розглядуваний показник є певним чином умовним, оскільки 
залежить від повноти набору досліджуваних виділів. Реальні зміни чисельності 
конкретного виду птахів залежать від співвідношення площ відповідних типів 
біотопів і від ступеня рекреаційної експлуатації кожного з них. Незважаючи на 
це, цілком очевидно, що коефіцієнт стійкості дає об’єктивну інформацію про 
чутливість видів до рекреації. Якщо чисельність певного птаха знижується в 
усіх біотопах і до того ж значним чином, як, наприклад, у лісового щеврика, 
тоді величина коефіцієнту буде мінімальною. Якщо ж навпаки, щільність 
населення виду помітно зростає в усіх біотопах, тоді і значення коефіцієнту 
буде максимальним. Отримані коефіцієнти дозволяють виокремити чотири 
групи видів птахів, які різняться стійкістю до дії рекреації: дуже чутливі – 
лісовий щеврик; чутливі – сойка, чорноголова кропив’янка, вівчарик-ковалик, 
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жовтобровий вівчарик, вільшанка, співочий дрізд, болотяна гаїчка, велика 
синиця, повзик, звичайний підкоришник і зяблик; відносно чутливі – звичайний 
дятел, вивільга, сіра ворона, звичайний шпак, чорний дрізд і блакитна синиця; 
толерантні – чикотень. 

Отже, на орнітофауну рекреаційне навантаження впливає по-різному. Під 
впливом рекреації одні види стають рідкісними чи й навіть зникають з певних 
ділянок, інші ж, навпаки, збільшують свою чисельність. У популяціях 
змінюється співвідношення молодих і дорослих особин, статева структура й 
інші показники. Моніторинг лісових екосистем в аспекті їх рекреаційного 
використання повинен стати одним із пріоритетних напрямків наукових 
досліджень в установах, що належать до певних категорій природно-
заповідного фонду, насамперед, у національних природних парках. 

 
ССАВЦІ ДОЛИНИ СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА (ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ) 
І ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ЇХ ПОПУЛЯЦІЇ 
І.В. Скільський 
Чернівецький обласний краєзнавчий музей 
58001, Чернівці, а/с 532 
Національний природний парк «Хотинський» 
60000, Хотин, вул. Олімпійська, 69 
E-mail: skilskyiv@ukr.net 

 
It is found that in region inhabit 63 species. The main factors of anthropogenical 

elimination of mammals are determined. 
 
Чернівецька область є одним з найбагатших в Україні регіонів щодо 

різноманіття ссавців. Сучасна теріофауна тут налічує 88 видів (із 22 родин і 6 
рядів), що становить майже 70% від видового складу ссавців нашої країни. Крім 
того, на певних територіях (зокрема й у межах долини Середнього Дністра) наявні 
теріокомплекси, особливо багаті як якісно, так і кількісно. Це стосується 
насамперед окремих ділянок лісових масивів, а також заплавних біотопів, які 
слугують осередками підтримання біорізноманіття в регіоні. Разом з тим ці 
території дуже вразливі щодо втручання людини й потребують негайного 
посилення природоохоронних заходів з метою їх збереження. Інтенсифікація 
антропогенного освоєння ландшафтів і їх трансформація призводять до втрати 
життєво важливих біотопів багатьох видів ссавців або фрагментації їх оселищ. 

Об’єкт наших досліджень – теріофауна як важливий структурний 
компонент природних і антропогенних ландшафтів долини Середнього Дністра. 
Особливості просторово-часового розподілу теріофауни в першу чергу 
залежать від різноманітності біогеоценотичних умов та інтенсивності впливу 
прямої чи опосередкованої діяльності людини. Польові виїзди й експедиції 
тривали протягом останніх десятиліть у всі періоди року. Обстежено найбільш 
характерні для ссавців біотопи: різні типи лісових масивів, різнотравно-злакові й 
пасовищні луки, пришляхові та полезахисні лісосмуги, орні землі, фруктові сади, 
паркові насадження, водойми і прибережні ділянки, масиви індивідуальної та 
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багатоповерхової забудови. За результатами проведення польових досліджень 
(переважно в межах території НПП «Хотинський» і на прилеглих ділянках), а 
також унаслідок опрацювання багатьох літературних джерел і музейних 
колекцій у регіоні встановлено перебування 63 видів ссавців (табл. 1); на 
території рівнинної частини Чернівецької області їх налічується 79 видів. 

Основними причинами зменшення чисельності ссавців (у першу чергу 
раритетних) є прямий чи опосередкований вплив діяльності людини (табл. 2). Для 
багатьох «червонокнижних» видів значну небезпеку становить традиційне 
ведення лісового господарства. Під час різноманітних рубок лісу (від рубок 
догляду до санітарних) знищують, наприклад, старі дуплисті дерева, що є 
важливими місцями мешкання і розмноження насамперед дендрофільних 
кажанів, а також лісової мишівки, лісового кота й деяких інших видів. Рубки 
лісу погіршують захисні умови насаджень загалом і таким чином зменшують 
ємність угідь. Серед найбільших загроз нашого часу є прогресуюче і слабко 
контрольоване будівництво приватних садиб у водоохоронній зоні Дністровського 
водосховища. Зазначене ускладнюється спорудженням відповідних комунікацій 
(асфальтовані шляхи, енергетичні установки, каналізація тощо). 

Таблиця 1 
Таксономічна структура теріофауни долини Середнього Дністра 

 

Ряд 
Кількість 

родин родів видів 
абс. % 

Зайцеподібні (Leporiformes) 1 2 2 3,2 
Мишоподібні (Muriformes) 8 20 26 41,3 
Мідицеподібні (Soriciformes) 3 5 8 12,7 
Лиликоподібні (Vespertilioniformes) 2 7 12 19,0 
Псоподібні (Caniformes) 3 7 11 17,5 
Оленеподібні (Cerviformes) 2 4 4 6,3 
Всього: 6 19 45 63 100 
 

Таблиця 2 
Вплив негативних факторів на «червонокнижні» види ссавців долини Середнього 

Дністра 
 

Фактори Види 
Вирубування лісів Мишівка лісова, нічниця довговуха, вухань бурий, 

широковух європейський, вечірниця дозірна, нетопир 
лісовий, кіт лісовий, тхір темний 

Розорювання цілинних 
земель 

Ховрах європейський, †ховрах подільський, сліпак 
білозубий, †хом’ячок сірий, білозубка білочерева, †тхір 
степовий 

Трансформація водно-
болотних ландшафтів 

Рясоніжка мала, горностай, видра річкова 

Руйнування природних 
підземних сховищ 

Підковик малий, підковик великий, нічниця велика, 
нічниця довговуха, нічниця водяна, вухань бурий, вухань 
австрійський, широковух європейський, нетопир 
білосмугий, пергач пізній 

Застосування хімічних Ховрах європейський, †ховрах подільський, сліпак 
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препаратів білозубий, хом’як звичайний 
Раніше не 

контрольований промисел 
Ховрах європейський, †ховрах подільський, хом’як 

звичайний 
Браконьєрство Кіт лісовий, тхір темний, видра річкова 
Рекреація Кіт лісовий 
Депресія популяцій 

основних жертв 
Горностай, †тхір степовий 

 

Примітка. Хрестиком (†) позначено зниклі (ймовірно зниклі в регіоні) 
види. 

 
ПРИРОДНИЙ ПАРК «ВИЖНИЦЬКИЙ» - МІСЦЕ ВІДПОЧИНКУ ТА 
ОЗДОРОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЧЕРНІВЦІВ  
С.Д. Скригунець*, М.П. Колотило**, В.М. Яремчук** 
*Відділ у справах сім’ї  та молоді Чернівецької міської ради  
** Національний природний парк «Вижницький» 
58001, Чернівці, вул.. Героїв Майдану, 44 
E-mail: molsim@ukr.net 
 

Highlighted work to improve the health of children and students in the summer 
environmental camp “Oikos” in the National Park “Vyzhnytsya.” The perspectives of 
the development of logistics and camp establishment and expansion of recreational 
services within the nature reserve fund. 

 
Табір «Ойкос» функціонує на Буковині вже 12-й сезон. Основна ідея 

табору – наблизити дітей та студентської молоді міста до природи, оздоровити 
їх в період літніх канікул, сформувати у них екологічне, екосистемне бачення 
взаємодії в системі «людина-природа». Національні природні парки є чудовим 
місцем для  розміщення подібних таборів. Для національних природних парків 
(НПП) – це додаткові кошти для розвитку рекреаційної інфраструктури, для 
міста – це гарна можливість невеликими коштами оздоровити  чималу кількість 
учнівської та студентської молоді. Щорічно за рахунок коштів міського 
бюджету та спонсорської допомоги до відпочинку впродовж 8-10 змін 
залучається біля 500 учасників (за період існування табору оздоровлення 
пройшли більше 5 тис. осіб). І це не межа. НПП «Вижницький» готовий до 
розширення надання послуг з оздоровлення для жителів Чернівців. За останні 
роки тут впорядковано чимало зон відпочинку та рекреаційних площадок, 
розроблена стратегія поєднання збереження довкілля та відпочинку. Даний 
підхід виявився перспективним, про що свідчить зростання популярності 
табору «Ойкос» серед учнівської та студентської молоді міста Чернівців. 

Основна категорія відпочиваючих – це діти незахищених та пільгових 
категорій (діти сироти та позбавлені батьківського піклування, з багатодітних і 
малозабезпечених сімей, переможці конкурсів та олімпіад тощо). Окрім того в 
таборі функціонує міжнародна зміна, запроваджено обмін групами студентів 
між ВНЗ України, оздоровляються діти учасників АТО та внутрішньо 
переміщених осіб, учасники спортивних секцій. Табір працює за оригінальною 
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програмою, що ґрунтується на скаутських методиках – передбачає краєзнавчі 
екскурсії, туристичні походи та розважальні заходи.  План виховних, 
культурно-масових, еколого-туристичних та фізкультурно-спортивних заході 
розробляється на кожну зміну з врахуванням категорії відпочиваючих, їх віку 
та уподобань. Чого вартують одноденні походи до сель «Протятого каміння», 
на гору Стіжок, до вольру зубрів в урочищі Сухий. Родзинкою програми є 
влаштування «Днів Нептуна», «Посвяти в туристи», «Свята Івана Купала» 
тощо. Головною особливістю відпочинку в таборі «Ойкос» залишається 
екологічне виховання, навчання навичкам самостійного життя в природних 
умовах, виховання лідерських якостей. Заключені договори про співпрацю з 
Об’єднанням польських карцерів Коніна (Польща), Чорноморським 
національним університетом ім. Петра Могили, Запорізьким національним 
університетом, Національним авіаційним університетом щодо обміну 
делегаціями задля відпочинку та оздоровлення. Планується співпраця з 
навчальними закладами Румунії.  

Надзвичайно радує те, що перебування в таборі є абсолютно 
безкоштовним. Це – унікальний випадок в Україні, де діти та студентська 
молодь мають можливість гарного відпочинку у мальовничому куточку 
Буковинських Карпат за кошти міського бюджету.  

Табір є гарною моделлю для НПП з відпрацювання стратегії екологічного 
виховання на території об’єктів ПЗФ. Екологічні екскурсії, відвідання еколого-
просвітницького центру, музею природи, вивчення видового складу рослинного 
і тваринного світу тощо. До роботи в таборі в якості консультантів залучаються 
провідні наукові фахівці з Чернівців та інших міст України. Заключення в 
майбутньому договору про спільне використання споруд на території табору 
може сприяти подальшому розвитку та зміцненню його матеріально-технічної 
бази, розширенню об’єму надання послуг з оздоровлення громадян. 

Також, задля створення мінімально-достатніх умов для безпечного та 
якісного відпочинку в «Ойкосі» є необхідність встановлення вбиральні, яка б 
відповідала усім санітарним нормам. Чернівецький міський голова Олексій 
Каспрук підтримав ідею покращення якості відпочинку в таборі і місто готове 
надати кошти для придбання та монтажу такої вбиральні.  
Проте, коштів міського бюджету недостатньо для придбання та монтажу 
очисних споруд типу BIOTAL, тому плануємо звернутися про допомогу до 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. В 
подальшому плануються спільні із НПП роботи з покращення умов 
проживання, харчування та безпеки відпочинку, огорожі табору тощо. З цією 
метою може бути використаний досвід функціонування таборів відпочинку 
міста-побратима Коніна із Польщі де щорічно оздоровлюються діти Чернівців. 

Є надія, що у недалекій перспективі табір стане унікальним 
«Буковинським Артеком», показником найякіснішого відпочинку в Україні. 
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Methods of multivariate statistical analysis are effective means of 

mathematical processing of geobotanical information and interpretation of the results 
at each stage of the reconstructive cartographic modeling of vegetation. Geological 
and geomorphological features of urban areas are characterized by the highest 
stability. Therefore methods of topographic, geological and lithological indication are 
the most promising methods of reconstructive geobotanical mapping. 

 
Вивчення взаємозв’язків між підсистемами ландшафту, закономірностей 

просторової диференціації ґрунтового і рослинного покривів відповідно до змін 
умов місцезростання має важливе значення у практиці містобудування для 
економічного оцінювання земель, вивчення антропогенних змін у рослинному й 
біогеоценотичному покриві, ландшафтного планування, розроблення 
рекомендацій щодо забезпечення екологічно збалансованого поєднання 
урбанізованих і відкритих просторів, охорони основних компонентів 
природного середовища. Але методика вирішення вказаних завдань і до 
теперішнього часу залишається актуальною проблемою. Причина полягає в 
істотній трансформації багатьох природних компонентів і процесів в умовах 
міста або їх заміні штучними аналогами.  

Для реконструктивного картографічного моделювання рослинного 
покриву урбанізованих територій найперспективнішими є методи 
топографічної, літо- і геоіндикації. Їх перевага пояснюється тим, що геолого-
морфологічні особливості території є консервативнішими порівняно з іншими 
компонентами ландшафту, зокрема рослинним покривом – складною, 
пластичною і динамічною підсистемою. З іншого боку, умови рельєфу, 
характер місцеположення у топо-екологічному ряді, материнська порода, 
механічний склад ґрунту є факторами, що опосередковано, через проміжні 
ланки впливають на формування фітоценозів через перерозподіл кількісних 
режимів прямодіючих екологічних факторів (світло, тепло, зволоження, 
концентрація поживних речовин, вміст окремих іонів).  

Оскільки всі антропогенні комплекси формуються на вже існуючій основі 
з природних ландшафтів, аналіз збережених фітоценозів і порівняльна 
характеристика умов місцезростання дають змогу реконструювати потенційний 
фітоценотичний покрив. Фізіономічними критеріями для цього можуть 
слугувати чітко виражені елементи рельєфу (вододіли, схили, дно улоговин і 
балок, заплавні тераси річкових долин тощо), які у природних умовах 
зумовлюють формування різних едафотопів. Дослідження проводили методом 
топографічної індикації. Морфометричний аналіз рельєфу здійснювали за 
допомогою топографічних карт масштабу 1:10000 поділом карти на 
елементарні квадрати площею 25 га. Ландшафтно-екологічні особливості 
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поширення лісових насаджень вивчали на прикладі їх острівних залишків 
(паркові насадження) та ділянок в околицях міста. Екологічну типізацію умов 
місцезростань здійснювали зменшенням вимірності простору ознак та 
графічної візуалізації даних на основі канонічного дискримінантного аналізу.  

Як свідчать результати ретроспективного аналізу території Львова, 
інтенсивний розвиток міста, перетворення його у значний економічний центр 
супроводжувалися активним наступом на природу. Первісна рослинність міста 
помітно змінилася внаслідок осушування лук і торфовищ, розширення площ 
сільськогосподарських угідь, зменшення кількості озер, ставків і малих річок. У 
середині ХХ століття непридатні для сільськогосподарського використання 
землі становили близько 24,5 % площі міста. Більшу частину цієї площі 
займали луки і болота Білогорщі, Левандівки, Знесіння, Замарстинова і долини 
Полтви. Болотистоторф’яну місцевість представляли раніше і сучасні 
транспортні магістралі: пр. Свободи, пр. Шевченка, площа А. Міцкевича та 
інші. Близько половини території сучасного міста займали букові насадження, 
острівні залишки яких представлені масивами парків (Залізна Вода, Погулянка, 
Стрийський). На місці дубових лісів, які росли на рівнинних, погано 
дренованих ділянках плато на південь від Львова, зараз поширені 
сільськогосподарські угіддя. Насадження з домінуванням сосни звичайної і 
вільхи чорної у лісопарковому поясі міста у теперішній час поширені на 
незначній площі.  

Нами проаналізовано 10750 га території Львова та його околиць. Острівні 
залишки насаджень дуба звичайного збереглися на 5,3 % площі, бука лісового – 
13,0 %, сосни звичайної – 3,5 %, болотної рослинності – 4,0 %, лучної 
рослинності – 4,4 % площі. Для 69,5 % території міста із антропогенно 
модифікованим рослинним покривом розподіл площ за типами потенційної 
рослинності встановлено на основі математико-картографічного моделювання: 
дубові ліси – 27,9 %, букові ліси – 18,6 %, соснові ліси – 1,6 %, болота – 7,7 %, 
луки – 13,7 % території.  

Результати досліджень антропогенних змін фітоценотичного покриву 
урбанізованих територій можуть широко використовуватися у практиці 
містобудівництва. У зелених зонах міст, які являють собою єдину систему 
взаємозв’язаних і взаємообумовлених природних і штучних насаджень, 
проводиться велика робота з формування паркових фітоценозів. В одних 
випадках це робиться створенням нових насаджень на незаліснених територіях, 
в інших – реконструкцією приміських лісів, старовинних парків. Специфіка 
формування окремих типів насаджень значною мірою залежить від походження 
та історії розвитку біогеоценотичного покриву. Так, процес швидкого осушення 
ґрунтів, який інколи називають „біологічною ерозією”, супроводжується 
прискореною мінералізацією органічної речовини, незворотньою коагуляцією 
колоїдів, втратою ними здатності накопичувати вологу. Ділянки потенційного 
зростання букових насаджень відзначаються високою ерозійною піддатливістю 
ґрунтів, тому відомості про їхнє поширення можуть служити основою для 
ландшафтного планування та протиерозійного влаштування території міста.  
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Wine – is a drink that obtained by alcoholic fermentation of grape must or 

pulp. They contain a lot of useful, necessary and essential to human health. Useful 
properties of red wine appear when using it in limited doses. 

 
Вина є продуктом ферментації соку різних ягід і плодів, їх поділяють на 

виноградні та плодово-ягідні. Виноградні вина – це напої, які одержують у 
результаті спиртового бродіння виноградного сусла (м’якоть та сік винограду) 
або мезги (ягоди винограду, роздроблені разом із твердими частинами лози). 

Червоне столове вино виготовляють із сортів винограду з чорним і темно-
червоним забарвленням шкірки – Каберне, Ізабелла тощо. У більшості сортів з 
червоною і чорною шкіркою м’якоть і сік не забарвлені, тому технологія 
приготування червоного сухого вина суттєво відрізняється від технології 
приготування білого сухого вина. Вона спрямована на одержання напою з 
густим темним забарвленням, досить міцною і необхідною для червоного вина 
терпкістю. Терпкість вина залежить від дубильних речовин, які містяться у 
шкірці і зернах, тому бродіння сусла необхідно здійснювати разом з м’язгою. 
Під час бродіння клітини шкірки винограду відмирають, а барвники і танін з 
них легко переходять у сусло.  

З давніх часів виноградні вина використовувалися не тільки як хмільні 
напої, а і як лікувально-профілактичний засіб. Історично встановлено, що 
тільки завдяки щоденному прийому вина, не вимерло більшість населення 
Європи під час епідемій холери. Виноградне вино володіє бактерицидними 
властивостями, вбиває холерний вібріон, кишкову паличку. Коли вино було 
дорогим, його навіть розводили водою, щоб врятувати від епідемій якомога 
більшу кількість людей. 

Перелік лікувальних і гігієнічних властивостей вина значний. Цей напій 
містить масу корисних, потрібних і незамінних для здоров’я речовин. У 
червоному вині виявлені всі 20 амінокислот, необхідних клітинам для обміну, 
росту і захисту, 350 хімічних сполук. До його складу входять мікро- і 
мікроелементи (калій, натрій, кальцій, магній, залізо, цинк, селен, мідь, хром, 
рубідій), які створюють певний позитивний вплив на стан здоров’я людини. 
Зокрема, магній є важливим елементом для регуляції судинного тонусу і 
серцевого м’язу; залізо бере участь у кровотворенні; хром допомагає печінці 
синтезувати жирні кислоти, в тому числі холестерин; цинк бере участь у 
підтримці кислотної рівноваги і процесах регенерації; рубідій сприяє 
виведенню з організму радіоактивного цезію.  

mailto:bioprofy@gmail.com
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Червоне виноградне вино є унікальним харчовим продуктом, в якому 
етиловий спирт і поліфенольні сполуки, доповнюючи і посилюючи один 
одного, забезпечують широкий діапазон біологічної активності. Завдяки такому 
«букету» червоне вино чинить позитивний вплив на діяльність серцево-
судинної системи: розширює судини, знижує рівень шкідливого холестерину, 
попереджає розвиток атеросклерозу. Не менш позитивно впливає вино і на 
склад крові, збільшує число еритроцитів, підвищує рівень гемоглобіну (знижує 
ризик розвитку анемії), виводить радіонукліди і зменшує густину крові. 

Вживання червоного вина виявляє стимулюючу дію на травний тракт: 
підвищує апетит, посилює секрецію залоз, сприяє підтримці нормального рівня 
кислотності в шлунку, посилює вироблення жовчі. Речовини, що містяться в 
червоному вині, нормалізують обмінні процеси. 

Червоне вино є джерелом біофлавоноїдів і антиоксидантів, ці речовини не 
лише борються з вільними радикалами і перешкоджають передчасному 
старінню клітин, вони також перешкоджають утворенню тромбів в крові, 
знижують ризик розвитку онкологічних захворювань.  

Користь червоного вина полягає і в його тонізуючій і антистресовій дії на 
організм. При вживанні цього напою відбувається стимуляція роботи 
ендокринних залоз, посилюється метаболізм, підвищується імунітет, 
покращується сон. 

Корисні властивості червоного вина проявляються тільки при вживанні 
його в обмежених дозах – не більше 100-150 мл на добу. Якщо норма 
споживання вища, то тоді стає очевидна шкода червоного вина. Адже окрім 
корисних речовин, в червоному вині міститься алкоголь, який руйнівно впливає 
не лише фізичний стан, але і на психіку людини. Танін, що міститься у вині, 
може стати причиною появи сильного головного болю. 

Сьогодні існує цілий напрямок у медицині – енотерапія, тобто лікування 
вином. Значний практичний досвід по використанню натуральних виноградних 
вин був накопичений в оздоровчих закладах Криму, Анапи, Геленджику, а 
найбільший вклад у розвиток енотерапії внесли співробітники Марфінського 
Центрального військового клінічного санаторію, де вже понад 20 років 
розробляється і ефективно застосовується на практиці програма по енотерапії. 
Основою нового підходу стала розробка принципів кількісної оцінки вмісту в 
натуральних виноградних винах біологічно активних компонентів, які 
відіграють особливу роль у профілактиці порушень окисно-відновних процесів 
в організмі людини і формування на основі біохімічних аналізів відібраних 
зразків вина колекції медичних вин, технології побудови і оснащення енобарів 
для оздоровчих закладів. 

Цілющі властивості вина, у тому числі виноградної горілки, коньяку, 
кагору, портвейну і т.д., широко використовуються в нетрадиційній медицині, 
що є складовою частиною цілого ряду цілющих препаратів. Однак застосування 
вина обмежене через вміст спирту. Тому прислухайтеся до мудрої поради 
Авіценни: «Вино – наш друг, але в ньому живе підступність: П’єш багато – 
отрута, небагато п’єш – ліки. Не чини собі зайвої шкоди, пий в міру – і 
триватиме життя». 
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The article describes criteria for children’s health status assessment, there was 
carried out an analysis according do literary data of health status of schoolchildren in 
Ukraine, and main risk factors leading to functional disorders, school syndrome with 
neurotic reactions of various degree on intensity were considered. A complex 
approach to child’s health status assessment and implementation of new health-
improving technologies enable to prevent the increase of functional disorders and 
organic pathology in schoolchildren. 

 
Викладаючи в школі предмет «Основи здоров’я», переконуюсь, що це – 

унікальне досягнення сучасної української школи. Вивчення цього предмету 
дає шанс дітям сформувати важливі життєві уміння, які допоможуть їм 
зберегти своє здоров’я, гармонійно розвиватись і в майбутньому стати 
успішними, стійкими до викликів сучасного світу. 

Проблема охорони здоров’я підростаючого покоління набуває все більшої 
актуальності. Усвідомлення того, що здоров’я – це важлива життєва цінність, 
найчастіше з’являється разом із виникненням хвороб. 

Школярі вивчають, що здоров’я є дорогоцінним, оскільки саме воно дає 
їм високу працездатність, гарний настрій, упевненість у собі, бадьорість, 
доброту, веселість, успішність у навчанні й узагалі в житті. 

Справді,останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилась до 
критичної: підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність 
захворювань окремих органів і систем. Цьому сприяє зростання інтенсивності 
впливу на здоров’я дітей і підлітків факторів екологічного та медико-
соціального ризику, погіршення структури харчування, зниження ефективності 
проведення традиційних профілактичних заходів. Важливою особливістю 
сучасності є стрімке зростання кількості та зміна співвідношення факторів 
ризику, які впливають на гомеостатичні, імунологічні показники, розвиток і 
стан здоров’я дитини. 

У сучасній школі спостерігається висока інтенсифікація навчального 
процесу за рахунок істотного відновлення змісту освітніх програм, форм і 
методів навчання, створення нових моделей загальноосвітніх навчальних 
закладів. У той же час навчальна діяльність, як показують дослідження, 
здебільшого залишається неадаптованою до особливостей розвитку і стану 
здоров’я сучасних школярів. 

Захоплення книгами у дітей відходить у минуле. Їх все більше 
захоплюють зараз кольорові комп’ютерні ігри. 
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Щоби передбачити перевтому підлітка, треба: обмежити тривалість 
роботи за комп’ютером; робити гімнастику для очей; правильно обладнувати 
робоче місце; використовувати захисні комп’ютерні монітори; обирати 
високоякісні програми чи ігри (вік вказується на диску з грою). 

Часто батьки купують своїм дітям комп’ютер для того, щоби вони менше 
часу проводили на вулиці. Проте в кіберпросторі дитину очікує не менше 
загроз, ніж у реальному житті. Адже Інтернет і комп’ютерні ігри викликають 
звикання, подібне до наркотичного. Як наслідок – у дитини зникає цікавість до 
реального життя, вона відчуває роздратування, якщо не може зайти в Інтернет і 
продовжити гру. 

Негативно впливають на здоров’я школярів також  і мобільні телефони. 
Англійські вчені стверджують, що мобільники вкрай небезпечні для 

дітей, тому що можуть викликати пухлини мозку. Британська ініціативна група 
MobileWise, завданням якої було привернути увагу громадськості й влади 
країни до недооціненої небезпеки електромагнітного випромінювання 
стільникового зв’язку для людського організму, перетворилася в суспільний 
рух, у який входять багато вчених всього світу. 

Однак, інші вчені світу відзначили – поки що не існує достовірних 
досліджень, які доводять значну шкоду стільникових телефонів для здоров’я, 
хоча, на їхню думку віддалені наслідки будуть помітні вже невдовзі. 

Проблема впливу мобільного зв’язку на здоров’я людини досить 
актуальна, її вивчають також і вчені України. 

Останнім часом доведено, що на стан здоров’я школярів суттєво 
впливають також різноманітні негативні екологічні фактори. Дитячий організм 
є найбільш чутливим індикатором ступеня екологічних негараздів довкілля. 
Висвітлюючи проблему негативного впливу екологічного забруднення довкілля 
на стан здоров’я дітей, доцільно акцентувати увагу на тому факті, що 
незалежно від характеру дії екологічно шкідливих чинників у більшості 
випадків страждають слизові оболонки респіраторного та травного трактів з 
подальшим розвитком різної екопатології та ускладнень в організмі.  

 У структурі поширеності хронічних захворювань серед підлітків 
найбільшу частку становлять хвороби органів дихання, травлення, кістково–
м’язової системи та сполучної тканини, ендокринні хвороби, розлади 
харчування та порушення обміну речовин, ока та його придаткового апарату, 
нервової системи та шкіри. 

Крім шкільного навантаження на дітей впливають і умови їх виховання в 
сім’ї, частина дітей веде нездоровий спосіб життя (шкідливі звички), а це 
призводить до хронічної перевтоми центральної нервової системи. 

Таким чином, підлітковий вік дітей потребує більшої уваги до себе з боку 
педагогічних колективів, медичних працівників і батьків із приводу організації 
їх режиму праці й відпочинку, створення умов для проведення здорового 
способу життя та профілактичних заходів щодо попередження відхилень у 
стані їх здоров’я. Адже здоров’я школярів – це важлива життєва цінність. 
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ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКОТО ОРГАНИЗАЦИОННО 
ПРЕСТРУКТУРИАНЕ  
проф. д.ик.н. Евгений Стоянов 
Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново / България 

 
The paper places in the focus of attention the process of organizational 

restructuring. The goal that was set for implementation is associated with the 
opportunity of a critical analysis to define the characteristics of the process and 
problem areas that make this social mechanism under Bulgarian conditions not so 
effective. Tasks arising from this analysis are aimed at assessment, solutions for 
organizational transformation and others that are relevant to the organization and 
management of the process. The aim and objectives determine the application of 
analytical and synthetic methods and application of historical flashback. 

 
Цел на управлението при всяка производствена единица е устойчивото 

увеличение на икономическото състояние на владелци и акционери. Казано с 
други думи въпросът, който изплува в съзнанието е именно каква е стойността 
на конкретното предприятие. Отговорът на този въпрос зависи от това, от каква 
гледна точка и в кой момент се извършва оценяването. Цел за този акт могат да 
бъдат много и различни последващи дейности – от покупко-продажба до 
консултантски услуги. 

Стойността на организацията зависи от заложената цел. Именно по този 
повод не съществува универсална технология на оценяване. Колкото по-точно 
се фиксира целта за анализ на стойността, толкова по-успешно може да бъде 
оценяването1. Анализът на стойността (оценката) може да се осъществи поради 
следните основания като данъчно облагане на дарение, дялово участие в 
акционерния капитал на предприятието, предмет на сделка, операции по 
ликвидация преобразуване, обявяване на банкрут или участие в банкови, 
застрахователни и фондови операции.   

Самата стойностна оценка може да придобие различна форма и 
тълкувание, поради което се обособява конкретни видове с различна същност 
като пазарна, инвестиционна, вътрешна, ликвидационна и балансова стойност. 

Днес създаването на оценки е подчинено на конкретни принципи, норми 
и правила, регламентирани от съответни стандарти.  

В началото на прехода в българската практика се прилагат група от 8 
стандарта  въведени от Агенцията по приватизация. Реално специалисти считат, 
че това са реципирани стандарти, прилагани 80-те години в практиката на 
американския бизнес. За утвърждаването на достатъчно висока степен на  
разбираемост и адекватно и единно тълкуване е създаден и Речник на 
основните термини в бизнес оценяването.  

Анализът на оценителската практика дава сведения, че всяка оценка е 
детерминирана от обективни различия, произхождащи от формата на 
собственост и регистрация. 

                                                 
1 Стоянов Евг., Помагало по финанси – част втора, Бургас, Дигитал, 2012, стр.119; 
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Обобщени данни на Камарата на оценителите в България дават сведения, 
че в практиката се прилагат все по-модерни и адекватни методи. Те от своя 
страна формират определени подходи, структуриращи процеса. Наличието на 
условна класификация на методите се свързва от една страна с възникването на 
различни специфични пазарни нужди и казуси, а  от друга с факта, че все по-
често динамичните икономически условия налагат организационни 
(корпоративни) преструктурирания, оптимизиращи управлението и най – вече 
процеса по съхраняване на заявени интереси. 

 Може да се отбележи, че поради нарастващата значимост на чести 
преструктурирания на български икономически субекти в практиката се 
прилагат преимуществено следните групи методи базирани на структурата на 
активите, върху доходността, на пазарните сравнения и други. 

Прецизирането на методологията по оценяване доказва за пореден път, че 
това, което се измерва все по-точно се управлява по-успешно и се контролира 
по-ефективно. 

В сферата на корпоративното управление се е утвърдило разбирането, че 
основните операции, които предопредят установяване на корпоративен контрол 
са основно сливания и придобивания. Контролът в този контекст се тълкува 
като властта да се управлява финансовата функция на самата организация, 
която обосновава правенето на разнородни стратегии и цялостна политика  с 
цел да се извлича изгода2.   

Придобиването е вид сделка, при която се реализира трансфер на правата 
на собственост. Съпроводено е с промени в производството, финансовата 
политика и ръководството. Сделката е със задължителната участие на поне две 
заинтересовани страни – организация купувач (придобиваща) и организация 
цел (придобита). 

Сливането е вид сделка, в която се обединяват най-малко две 
организации. При тази сделка се запазват структурите на собственост и правата 
на акционерите чрез пропорционална конверсия на акциите на сливащите се 
организации. В специализираната литература (МСС №22) се използва терминът 
бизнес комбинация, обяснен като обединяване на отделни организации в една 
структура и придобиването на контрол върху нетните активи и дейностите на 
всички включени единици. 

Операциите по придобиването на корпоративен контрол могат да бъдат 
структурирани по различен начин, в зависимост от законовите, данъчните и 
други изисквания. Това може да се осъществи и чрез емитиране на акции и чрез 
закупуване.  

Според условията на придобиване се дефинират “Приятелско 
придобиване” – с офериране основно към ръководството и “Враждебно 
придобиване” – ограничаващо се предложение само към акционерите.  

Често в специализирана литература сливането се възприема като 
еквивалент на “Приятелското придобиване”, където конверсията на акции е 

                                                 
2 Рудык Н., Е., Семенкова, Рынок корпоративного контроля: слиания как способ увеличения компании. // 
Финансист №7, 2000, с.32; 
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само частен случай или по-скоро начин на плащане в осъществяване на 
сделката.  Като частен случай от подобен характер може да се тълкува и всяка 
операция, свързана с изкупуване на активите на придобитата организация. 

Ретроспективният анализ на събитията от последните 150 години 
предоставя данни, че са регистрирани няколко вълни на сливания и то в 
определена цикличност3.  

1. Монополна вълна (1895-1905); 
2. Олигополна вълна (1922-1930); 
3. Свързана с прегряване на икономиката(1940-1947). 
4. Следващите вълни ( на интервал от 10 години със смесен характер). 
Богатата фактология създава условия да се обособят следните 

разновидности на придобивания – хоризонтални, вертикални, родствени и 
конглоративни. 

 Съвременната икономическа наука познава три теории, които обясняват 
мотивите на придобиване,  респективно на сливане, формиране на  нова 
структура.  

На първо място може да се отбележи Теория на синергията4. Окончателен 
вариант придобива при 1983-та и свързана с разработките  Брадли, Ким и 
Десаи. Тя се обосновава на разбирането, че новата организация получава 
значителни предимства които водят до повишаване на стойностите на 
включените организации преди операцията. Ефекта по повишаване на 
стойностите се нарича синергичен, а явлението синергия. Теорията се базира на 
хипотезата, че ръководствата на засегнатите организации действат за защита на 
интересите на акционерите. И транзакция може да има при условие, че е 
регистриран синергичен ефект. Разграничават се два вида синергия – 
финансова и операционна. 

Операционната синергия е мотивът за хоризонтални и вертикални 
придобивания. Тя е резултат от развитието на следните фактори: 

А) Икономия на операционните разходи; 
Б) Икономия на разходите за развойна дейност; 
В) Ефект от комбинирането на взаимодопълващи се ресурси; 
Г) Увеличение на размера на пазарен дял.  
Финансова синергия се сочи като основен мотив за родствени и 

конгломератни придобивания. Възможността за диверсификация се извежда 
като основен фактор. Но е редно да се направи уточнението, че наличието на 
диверсификация не е наличие на синергичен ефект. Като доказателства за това 
са примерите от практиката, т.е, че правилната диверсификацията се 
осъществява на корпоративно ниво. Теоретично потвърждение е Модела на 
Модилиани и Милър. 
 
 

                                                 
3 Стоянов Евг. Ключови въпроси по финанси, Бургас, Флат, 2012, стр.311; 
4 Bradley, M., Desai, A., Kim, E.H. (1983), The Rationale Behind Interfirm Tender Offers: Information or Synergy?, 
Journal of Financial Economics, 2(11) (1983) 183–206; 
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На второ място може да бъде спомената Теория на Йенсен за агентските 
разходи (1986)5. Изходна точка е представянето на организационното 
ръководство като агент на акционерите.  Този агент се стреми да максимизира 
ресурсния си потенциал, което води до конфликт на интереси на акционерите 
по повод на разпределението на дивиденти. Поради различия в очакваните нива 
на възвръщаемост ръководството прибягва до нездрав ръст на организацията, а 
акционерите до неоснователни претенции. 

На трето място трябва да бъде отбелязана Теория на високомерието. 
Нейното създаване е свързано с Рол (1986)6. Този модел е структуриран в 3 
етапа, през които се реализира едно корпоративно придобиване. Самата 
теоретична разработка има проблеми с това, че решенията за придобиване се 
формират на база ирационално поведение на ръководство и акционери.  

Общо за теоретичната база на организационно реорганизиране може да се 
каже, че първите две  теории са обосновани на голям обем емпирични 
доказателства, притежават достатъчно доказателствена тежест и добра 
правдоподобност, докато третата разработка все още е в сферата на 
допусканията, т.е. теорията и практиката все още не са придобили плътно 
взаимодействие за да се натрупат нужните доказателства. 

Процесът по придобиване е типологизиран и в практиката обикновено се 
реализира в три етапа: подготовка, реализация и фаза на интеграция след 
сделката. За първия и третия етап може да се каже, че имат сходно съдържание 
във всички икономически зони. Това твърдение не важи за втория етап на 
реализация. 

В неговото съдържание най-съществената част е реализацията на 
транзакции. За разлика от САЩ в ЕО при провеждане на транзакции с мотив 
придобиване или сливане е въведена законова бариера. Повод за това е 
съществуването на организации, които се ползват с особен статут и насочват 
своето внимание и нездрави желания към  отделни части от националното 
богатство.  

В Република България тези сделки именно по тази причина са съобразени 
с: Формално правен режим (Търговския закон), Данъчен режим (Данъчен 
процесуален кодекс, ЗДДС, Закон за корпоративното подоходно облагане), 
Специален режим на преобразуване (съобразно социалното осигуряване),  
Режим на счетоводно отразяване (МСС 22) и Специални регистри (Закон за 
защита на личните данни, Закона за  придобиване и притежаване на ценни 
книжа и други). 

Безспорно всяко придобиване/сливане засяга структурата на 
взаимоотношенията  между заинтересованите страни. Съществува мнение, че 
най-добрата защита е достатъчно елементарна и се състои в добро и отговорно 
„стопанисване”.  

В теорията съществуват защитни механизми, структурирани като методи, 
които съблюдават моментите на защитни действия и/или на офериране.  
                                                 
5 Jensen, M., W. Meckling. Theory of the firm: managering behavior, agency cost and ownership structure. // Journal of 
Financial economics № 3, 1976, pp. 305–60. 
6 Фламхолц Е., И. Рандъл, Стълбата на успеха, С., МаК, 2007, стр.192;  
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А) Преди офериране. Структурни методи – свързани са с устави срещу 
нежелани придобивания. Те са обосновани на административна база  като: 
преместване на седалище, емитиране на акции от различни класове, промени в 
правомощията на борда на директорите и други. Други методи, числящи се към 
тази група са тези с управлението на специфични права от акционерите. 

Б) След офериране. По-често прилагани от тях са: целево, обратно 
изкупуване, споразумения за ненамеса, преструктуриране на активи, на пасиви 
и други. Съществуват и по-екзотични образци като компенсационни схеми, 
„бял рицар”, „бял кавалер” и други, които се обосновават на споразумения или 
фиктивни сделки. 

Богатият опит показва, че за успешното придобиване важат няколко 
правила: 

- Синергийният ефект не се изчислява като прост сбор. 
II. Най-добрият синергиен ефект се получава от ограничаване на 

разходите. 
III. Синергийният ефект се появява до края на втората година. 
IV. Синергията се планира детайлно, а не след реализация на 

транзакцията. 
 Написаното в редовете на изложението създава възможност да се 

изкажат няколко извода: 
Първо. Организационните трансформации са част от променящата се 

икономическа действителност. Тяхната правомерна и законосъобразна 
реализация е една възможност да бъдат съхранени и интересите на 
заинтересованите страни и целостта на българската икономическа система. 
Усъвършенстването на техния механизъм е показател и сериозна алтернатива за 
въвеждане на контрол върху процес. 

Второ.  Загатнатите уязвими места в операции по придобивания/сливания 
са индикатор за управленците и предизвикателство за законотворците. 
Навременното им разкриване и формулиране биха изградили превенция срещу 
непочтените действия на определени фигури и среди в нашето общество и биха 
ограничили процеса на  разграбване на малкото останали работещи български 
икономически субекти. 

Трето. Възприемането на промяната като единствена вярна посока за 
бъдещо развитие е доказателство, че икономическите субекти имат волята и 
желанието, не да участват пасивно в този социален процес, а самите те да бъдат 
основна действаща сила и инициатор за налагане и реализация на нови, по-
ефективни идеи в работата на икономическата система. В този контекст е редно 
да се допълни, че търсенето, намирането и реализацията на поредната 
трансформация е целенасочен и разумен акт, свързан само и единствено с 
удовлетворяване на потребностите на всички заинтересовани страни чрез 
резултатна и адекватна промяна. 
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АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ЕКЗЕМИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 
ДОВКІЛЛЯ 
Н.А. Степан  
Вищий державний навчальний заклад України  
“Буковинський державний медичний університет”,  
58002,  Чернівці, Театральна пл. 2 
E-mail: dermatology@bsmu.edu.ua 

 
Eczema is one of the most common allergic skin diseases, which is registered 

in 20-40% of dermatological patients. According to current data, the pathogenesis of 
eczema is complex and multifactorial. Eczema appears influenced by exogenous 
factors and disorders of immune response, neurohumoral and endocrine regulation, 
genetic determinism, related diseases of the digestive system, leading to metabolic 
disorders, autosensitisation etc.  

 
Екзема – поширене алергічне захворювання шкіри, яке в структурі 

патології шкіри в різних регіонах України складає від 20% до 40%. Екзема на 
сучасному етапі характеризується поширеним ураженням шкіри, часто 
рецидивуючим перебігом, а також формуванням у хворих резистентності до 
засобів базової терапії, що є причиною тривалої недієздатності, зниження 
якості життя та соціальної активності таких пацієнтів.  

Згідно сучасних досліджень, екзема є поліфакторним дерматозом, у її 
розвитку та перебігу вагоме значення мають екзо-, ендогенні та аутоімунні 
чинники, генетична детермінованість, розлади нейрогуморальної та 
ендокринної регуляції, зміни імунологічної реактивності, наявність хронічних 
вогнищ інфекції, порушення мікроциркуляції, супутні захворювання шлунково-
кишкового тракту, які призводять до обмінних порушень, автосенсибілізації 
тощо.  

Загальні профілактичні заходи при екземі витікають з її етіології і 
патогенезу. Велику роль відіграє своєчасне усунення зовнішніх та внутрішніх 
чинників, які викликають розвиток екземи. 

Серед екзогенних причин розвитку екземи виділяють вплив екзоалергенів 
хімічної та біологічної природи, що діють місцево (контактно) через шкіру і 
набувають антигенних властивостей, а також факторів навколишнього 
середовища оскільки шкіра як зовнішній покрив організму, першою піддається 
негативному впливу довкілля. 

  Одним із важливих механізмів розвитку та хронізації 
алергодерматозів є наявність вогнищ фокальної інфекції (порожнини рота, 
шлунково-кишкового тракту та ін.), які не тільки сприяють розвитку 
мікробної/полівалентної сенсибілізації, але й можуть зумовлювати вторинний 
імунодефіцитний стан, тому в плані профілактики захворювання 
рекомендується обстеження у суміжних спеціалістів. 

  Однією з ведучих ланок патогенезу екземи є функціональні та 
органічні порушення центральної й вегетативної нервової системи. 
Встановлено, що алергічні захворювання шкіри, в тому числі й екзема, можуть 
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виникати та/або загострюватись після нервово-психічних травм, стресів тощо. 
Велике значення в патогенезі екземи належить змінам регіонарного кровообігу 
тому важливим є обстеження у ангіохірурга. 

Також встановлено, що у значної частини хворих на екзему є 
сенсибілізація до харчових алергенів, які здатні провокувати загострення 
даного дерматозу. У зв’язку з цим, важливу роль у лікуванні та профілактиці 
екземи має раціональне гіпоалергенне харчування пацієнтів.  

Згідно сучасних стандартів надання медичної допомоги хворим на 
екзему, гіпоалергенна дієта таких пацієнтів базується на виключенні з раціону 
облігатних харчових алергенів, екстрактивних речовин, алкоголю, 
гостроподразнювальних блюд, а також обмеження повареної солі тощо. Однак 
слід зважати на можливість розвитку алергічної реакції практично на будь-який 
харчовий продукт, тому важливим є індивідуальний підхід до вибору продуктів 
харчування при алергодерматозах. Елімінаційні дієти є більш ефективними при 
виявленні у кожного конкретного хворого тих харчових продуктів, що 
провокують виникнення алергійного процесу, шляхом ведення пацієнтами 
«харчового щоденника». Якщо такі не виявлено, то хворим на екзему 
призначають гіпоалергенну дієту з виключенням тих продуктів, що мають 
сенсибілізуючі та подразнювальні властивості, яке не лише сприяє швидкому 
одужанню пацієнтів, але й є важливим фактором профілактики загострень 
даного алергодерматозу. 

Отже, пацієнти з екземою повинні перебувати на диспансерному обліку, 
обстежуватись та отримувати лікування у суміжних спеціалістів (алерголог, 
невропатолог, терапевт, ендокринолог та інші). Важливим профілактичним 
заходом при екземі є раціональне працевлаштування, дотримання санітарно-
гігієнічних норм на підприємствах та в побуті.  
 
ДЕЯКІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВТОРИННОЇ НЕПЛІДНОСТІ У 
ЖІНОК БУКОВИНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 
Л.І.Сидорчук, А.С. Сидорчук  
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний , 
медичний університет»,  
58000, Чернівці, Пл. Театральна, 2 
E-mail: leonidsyd@gmail.com 

 
Abstract. Secondary infertility (SI) is serious problem of up-to-date medicine. 

Current issue deals with the microbiological detection of the level of contamination 
and persistence of intracellular infection in bukovinian women of reproductive age 
with SI. In bukovinian women with secondary infertility, in whom there was not 
found a persistence of intracellular infections (25,0%), in vulvovaginal contents it has 
been determined a monoculture of pathogenic and opportunistic microorganisms and 
in 4 cases – the association, consisting of 2 types of microorganisms. The presence of 
a single component of the intracellular persistence contributes to the formation of 2-
component associations of pathogenic and opportunistic bacteria and Candida; two-
persistent intracellular infections contribute to formation of association in 2 women 
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with secondary infertility, consisting of two species, and in the last (8 women) there 
are formed associations of the three taxons; three-persistent intracellular infections 
increase the pathogenic role and contribute to the formation of associations in 
vulvovaginal content consisting of 3 types of pathogenic and opportunistic 
pathogenic microorganisms, and the transfer of intracellular infections, which 
consists of 4- and 5 taxons helps in the formation of vulvovaginal content of 4 
component association of pathogenic and opportunistic bacteria, fungi and protozoa. 
With the growth of species of intracellular bacteria that persist in the body of women 
with secondary infertility, it increases the level of formation of associations of 
microorganisms in vulvovaginal content. 

 
Метою дослідження було встановити рівень контамінації організму та 

системної персистенції внутрішньоклітинної інфекції жінок з вторинною 
неплідністю і вплив персистенції цієї інфекції та таксономічний склад 
мікробіоти вульвовагінального вмісту жінок дітородного віку. Обстежено 56 
жінок з вторинною неплідністю віком від 20 до 42 років (середній вік 
28,38±2,17 років). Проведена ретроспективна діагностика перенесеної 
внутрішньоклітинної інфекції у 56 жінок із вторинною неплідністю дозволила 
встановити, що у 42 (75,0%) пацієнток встановлена хронічна персистуюча 
інфекція, обумовлена альфа-герпесвірусами (Herpes simplex-virus type 1,2), 
бета-герпесвірусами (Cytomegalovirus), вірусом краснухи (Rubella virus), 
токсоплазмами (Toxoplasma gondii), хламідіями (Chlamidia trachomatis), 
мікоплазмами (Mycoplasma hominis). У 14 (25,0%) пацієнток хронічної 
персистуючої внутрішньоклітинної інфекції не виявлено. У 5 (8,93%) із 56 
обстежених жінок із вторинною неплідністю виявлена персистенція 
цитомегаловірусу, у 4 (7,14%) – хламідії. Персистуюча внутрішньоклітинна 
інфекція у жінок із вторинною неплідністю виявляється у 75% випадків. 
Провідними внутрішньоклітинними таксонами, що формують хронічну 
персистуючу інфекцію у жінок дітородного (від 20 до 39 років, середній вік 
28,38±2,17 років) віку являються Herpes viruses (Cytomegalovirus – 58,93%, 
Herpes simplex viruses type 1,2 – 51,79%); додатковими – Toxoplasma gondii 
(26,79%), Chlamidia trachomatis (21,4%); нечасто зустрічаються  Rubella virus  
(16,07%) i Mycoplasma hominis (8,43%). 

Внутрішньоклітинна інфекція персистує в організмі жінок із вторинною 
неплідністю у вигляді однокомпонентного виду (30,95%) та у вигляді 
двохкомпонентної асоціації (23,81%), трьохкомпонентної асоціації (14,29%), 
чотирьохкомпонентного (28,57%) і п’ятивидового (2,38%) складу. Найбільш 
частими асоціаціями внутрішньоклітинних персистуючих таксонів у жінок із 
вторинною неплідністю являються асоціації герпес вірусів (Cytomegalovirus і 
Herpes simplex viruses type 1,2), герпес вірусів із Rubella virus і T. Gondii. 

У жінок із вторинною неплідністю, в яких не виявлена персистенція 
внутрішньоклітинної інфекції (25,0%) у вульвовагінальному вмісті виявляються 
монокультура патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів і в 4-х 
випадках асоціації, що складаються із 2-х видів мікроорганізмів. Наявність 
однокомпонентної внутрішньоклітинної персистенції сприяє формуванню 2-х 
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компонентних асоціацій патогенних та умовно патогенних батерій і кандид; 
двохкомпонентні персистуючі внутрішньоклітинні інфекції сприяють 
формуванню у 2-х жінок із вторинною неплідністю асоціацій, що складаються 
із двох видів, а в останніх (8 жінок) формується асоціація із трьох таксонів; 
трьохкомпонентні персистуючі внутрішньоклітинні інфекції посилюють 
патогенну роль і сприяють формуванню у вульвовагінальному вмісті асоціацій, 
що складаються із 3-х видів патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, 
а перенесення внутрішньоклітинної інфекції, що складається із 4- і 5-ти 
таксонів сприяє формуванню у вульвовагінальному вмісті 4-х компонентної 
асоціації патогенних та умовно патогенних бактерій, грибів і найпростіших. Із 
зростанням видів внутрішньоклітинних мікроорганізмів, що персистують в 
організмі жінок із вторинною неплідністю, підвищується рівень формування 
асоціацій мікроорганізмів у вульвовагінальному вмісті. 
 
ДО ПОТОЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ ТЕРИТОРІЙ 
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ.  
В.Л. Таралло 
Буковинський державний медичний університет  
58002 Чернівці, Театральна пл., 2 
ozo@bsmu.edu.ua 

 
 Proposed to be used for health assessment of the suitability of areas for human 

habitation control criteria of the parameters of the law of the survival of populations. 
 
В даний час в окремих європейських країнах (Швеція, Норвегія, Бельгія) 

для інтегральної медико-санітарної оцінки придатності територій для мешкання 
людей використовується вітчизняна, українська розробка, яка ґрунтується на 
залученні до критеріїв оцінки виключно двох показників закону виживання 
популяцій: показника внутрішньої (вродженої) життєстійкості і показника 
зовнішньої (набутої) життєстійкості.  

Ці показники отримуються шляхом системно-математичної оброки 
перебігу процесів народжуваності, життя і смертності населення певної 
території.  

Для їх одержання використовуються матеріали перепису, 
народжуваності, дожиття, смертності і докладно – причини останніх двох.  

Критерії оцінки життєпридатності територій поділені на три зони: 
підвищеного ризику, контролю та безпеки.  

 В даний час 99,9 % відсотків населення Чернівецької області проживає в 
зоні контролю, два села – в зоні підвищеного ризику. Розроблені рекомендації 
щодо покращання медичних умов існування селян-буковинців.   

Зазначимо, що в даний час створені для всіх територій світу довідкові 
таблиці цих провідних показників [1]. Вони визначаються за таблицями за 
наявності двох традиційних показників здоров’я населення: малюкової 
смертності і середньої тривалості життя. 
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Таблиці створили умови визначення стартових показників «здоров’я» 
територій мешкання і очікуваних, за запровадженням тих чи інших 
національних, територіальних або відомчих оздоровчих програм.  

Література:  
1. Tarallo V.L. Classics of Population Health / V.L. Tarallo. – Chernovtsy : 

BSMU, 2015. – 736 p. 
 
ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА – НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ ШЛЯХ 
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The article informs about the possible ways of using natural resources of the 
town of Chernivtsi to increase environmental awareness and education of youth, 
analyses current problems of ecological education of the population, shows ways of 
using ecological trails in the town and demonstrates its impact on the formation of the 
individual citizen of the modern Ukrainian state. 

 
Життя людини тісно пов’язане з природою, яка завжди була для неї 

джерелом матеріальних і духовних сил. Але сьогодні людство зіткнулося з 
безліччю проблем, викликаних споживацьким ставленням людини до природи і 
пов’язаних з низьким освітнім рівнем населення. Наукові оцінки глобальної 
сучасної екологічної ситуації не оптимістичні. Вони змушують замислюватися 
кожну розумну людину, яка вболіває за майбутнє своїх дітей, онуків, всієї 
планети. Саме тому так важливо здійснювати екологічне виховання, формувати 
особистість, яка вміє жити в гармонії з природою, відчувати себе її часткою, 
для якої нормою життя є дбайливе ставлення до неї. І починати це слід з 
раннього дитинства. Виходячи з актуальності означеної проблеми, зі всією 
гостротою постає питання про формування екологічної компетентності 
підростаючого покоління. 

 Сьогодні в Україні значно зросла увага до екотуризму, особливо в малих 
містечках та передмістях, де міститься величезна кількість унікальних 
затишних зелених куточків, насичених як природними так і історико-
культурними пам’ятками. Навчити молодь  любити і шанувати природу можна 
лише серед самої природи. Дане положення вимагає створення «учбового 
кабінету в природі». Чверть століття назад, коли в нашій країні стали з'являтися 
перші стежки вони називалися «Учбовими стежками природи». Малося на 
увазі, що така стежка – це місце, де «ми вивчаємо природу» або де «природа 
нас учить».  Іншими словами, основна ідея створення стежки полягала (так і 
зараз полягає), перш за все, в логічному навчанні і вихованні тих, хто відвідує 
природні території, що охороняються. Саме тому останнім часом став все 
частіше вживатися термін «екологічна стежка», або скорочено - «екостежка».  
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  Основне завдання екологічної стежки – зблизити людину з природою, 
дати можливість оцінити всю її красу та неповторність. Крім того, стежка несе 
велике наукове навантаження. Як стверджує відомий американський еколог 
Олдо Леопольд, «кожна ділянка лісу повинна давати своєму власникові не 
лише дошки, дрова і стовпи, але ще і освіту. Це урожай мудрості завжди під 
рукою, проте, його не завжди пожинають». Тому значною проблемою в 
проектуванні екологічної стежки є завдання створення її цікавою для різних 
верств населення, поєднання оздоровчої, пізнавальної, навчальної та інших 
функцій. Саме такою унікальною у всіх відношеннях територією  для 
прокладання екостежин є наше  місто Чернівці. Місто багате древньою 
історією, мальовничими куточками природи та пам’ятками архітектури. 
Знання, отримані під час екскурсій, допоможуть глибше пізнати і полюбити 
оточуючу природу, і зберегти її для нащадків. 

 Основним критерієм класифікації стежок природи є їх призначення: 
виділяють пізнавально-прогулянкові, пізнавально-туристичні та власне 
навчальні екологічні. Пізнавально-прогулянкові стежки, або стежки «вихідного 
дня», проходять прогулянковим кроком в супроводі провідника або з 
путівником, знайомлячись з природою, пам'ятками історії та культури. На 
таких стежинах порушуються питання взаємовідносин природного середовища 
і людини, впливу господарської діяльності людини на природу, отримують 
уявлення про те, які заходи здійснюються для її захисту. Маршрути пролягають 
через такі природні та історичні об`єкти як Козьминську долину, мінеральні 
джерела, пам`ятку природи 500-літній дуб, заказник Цецино. Другий тип – 
пізнавально-туристичні стежки частіше прокладають в охоронних зонах 
заповідників або в зоні туризму національних парків. Такі маршрути 
знаходяться переважно на території національного природного парку 
«Вижницький», природного заповідника «Горгани», природного парку 
«Черемоський». Третій тип – навчальні екологічні стежки. Це спеціалізовані 
маршрути для екологічної освіти. Такі стежки розраховані в першу чергу на 
учнів шкіл, ліцеїв, студентів різних вузів. Разом з тим вони повинні бути 
доступні (цікаві й зрозумілі) для будь-якого відвідувача. Як правило, група йде 
по маршруту під керівництвом провідника-екскурсовода. Саме навчальні 
екологічні стежки відіграють провідну роль у формуванні екологічної 
свідомості та культури підростаючого покоління. Декілька маршрутів 
навчальних екологічних стежок було створено учнями Чернівецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 під керівництвом вчителя біології 
Тарбінської Т.В. Вони використовуються для проведення уроків серед природи, 
навчальних екскурсій та екологічних акцій, проведення літньої навчальної 
практики, науково-дослідницької та просвітницької діяльності членів 
екологічного товариства «Паросток».  

Оскільки наше життя неможливо відокремити від навколишнього 
природного середовища, то потрібно, щоб освіта мала екологічне спрямування.   
Мета екологічної освіти в тому, щоб пробудити в усіх вікових групах населення 
занепокоєність станом природного середовища та поєднати екологічне 
мислення і екологічну поведінку з розумінням того, що все у світі 
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взаємопов'язане, що певна дія людини викликає часом непередбачені наслідки 
впливу на природу. Таким чином, екологічна компетентність стає способом 
життя людини на сучасному етапі її існування на Землі. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ СИНДРОМА БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ В 
ЖИЛИЩАХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В Г. КИШИНЕВЕ 
O. И. Тафуни, И. Н.Бахнарел  
Республика Молдова2 

 
Multiple scientific sources show that tuberculosis (TB) patients in most cases 

have a low level of sanitary and hygienic living conditions. Such suboptimal level of 
living conditions in homes of TB patients, non-compliance of personal hygiene and 
home sanitation highlights signs similar to those of Sick Building Syndrome (SBS). 
In 2/3 of the housing of TB patients, were detected signs of SBS. It can help develop 
active TB, increased risk of early recurrence and transmission of infection to other 
family members.  

 
Введение :Согласно отчету ВОЗ, Молдова находится на одном из первых 

мест среди стран Европейского региона, в соответствии с уведомлением o 
случаях туберкулёза (ТБ), с распространённостью 154/100000 населения и 
заболеваемостью 114 случаев, зарегистрированных на 100.000 населения [3,4]. 
Научные источники свидетельствуют о том, что по крайней мере, 50% больных 
ТБ в развивающихся странах, живут в плохих жилищных и гигиенических 
условиях [5,6], схожих с признаками Синдрома Больного Здания (СБЗ). В 
бытовой среде больного ТБ, где не соблюдается гигиена жилых помещений, 
возбудитель ТБ живет от 1 до 5 месяцев. В домах, где присутствуют признаки 
СБЗ увеличивается риск развития активного ТБ, раннего рецидива и передачи 
инфекции другим членам семьи [1,2,5].  

Цель: Оценка условий проживания больных туберкулезом в городе 
Кишиневе и определение признаков Синдрома Больного Здания в их жилищах. 
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Результаты и обсуждение : В данном исследовании были включены 57 
человек больных ТБ из г. Кишинёва, 18 (31,57%) из которых являются 
жителями частных домов, а 39 (68,43%) жителями квартир многоэтажных 
зданий. В одиночестве жили 11 (19,30%) человек. Из 57 человек, 6 (10,52%) 
пациентов жили в одной комнате с сожителем, из-за недостатка жилой 
площади. Наименьшая жилплощадь занятая одним человеком в жилище было 6 
м2, самая большая 11,75 м2.  

При оценке технического состояния жилья у людей страдающих от ТБ, , 
обнаружили, что 3 (5,08%) частных дома имели серьезные повреждения 
потолка и стен, у некоторых отсутствовали стёкла в оконных рамах, у одного из 
домов была повреждена входная дверь. 

 Что касается частных домов, соблюдение разделения помещений в 
соответствии с архитектурно-техническими и санитарно-гигиеническими 
принципами зависело от индивидуального плана дома и не соблюдались во 
всех случаях. Анализируя показатели, мы обнаружили что в 2 случаях (11,12%) 
прихожая отсутствовала, а в 3 (16,66%) случаев в наземных домах не хватало 
кухни, как структурной зоны, жители готовили еду в фойе/прихожей или 
спальне. Только в одном случае (5,55%) ванная комната и туалет были 
установлены в доме, в других случаях (17 (94,45%) был снаружи, отделены от 
основного здания или пристроены к нему. В 3 (16,67%) случаях используемая 
ванная комната была отоплена в зимний период, в остальных 14 (77,78%) 
случаях люди мылись на кухне, в спальне или в других комнатах в холодное 
время года. 

На откосах окон в 46 (80,70%) квартирах был обнаружен конденсат, а в 21 
(36,84%) из них, были определены следы инфильтрации и у 16 (28,07%) были 
обнаружены области подверженные плесенью, с общей площадью для одно 
жилища до 2,65 м2. Зимой во время проведения измерений параметров 
микроклимата в 1 (1,75%) частном доме, в аварийном состоянии, но обитаемом, 
температура воздуха в помещении была -2 °C, влажность 41% скорость и 
воздуха 0,3 м / s. В других случаях предельные значения максимальной и 
минимальной температуры были в пределах от 10 °C до 24 °C (19,5 ± 1,1). 
Относительная влажность воздуха в жилых помещениях, в момент измерения, 
была в пределах нормы и колебалась между 41% и 56%, скорость движения 
воздуха колебалась в пределах от 0 м/с до 0,1 м/с. 

Выводы 
1. В 2/3 из жилищ больных ТБ были обнаружены признаки Синдрома 

Больного Здания. 
2.  Синдром Больного Здания может привести к ухудшению 

самочувствия больного ТБ, учащению фаз обострения болезни, 
инфицированию других членов семьи.  

3. В таких случаях нужно принимать меры для улучшения условий 
жизни и гигиенизации жилья для определенных категорий больных ТБ.  
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ЗАБРУДНЕННЯ  АТМОСФЕРНОГО  ПОВІТРЯ  МІСТ  МЕТАНОМ 
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ГЕО «АкваБук», Чернівці 
E-mail: tevtul41@gmail.com 
 

The problem of uncontrolled biochemical formation of methane out of solid 
wastes and methane’s influence on quality of air in cities was studied. The experience 
of usage of biogas has been worked out. 

 
Сучасне місто – відкрита екологічна система, що існує завдяки великій 

кількості вхідних (атмосферного повітря, продуктів харчування, сировини для 
переробних і промислових підприємств, енергетичних носіїв, міграції людей, 
тварин, птахів тощо) і вихідних (товарів промислових і харчових виробництв, 
викидів в атмосферне повітря, стоків підприємств і житлово-комунального 
господарства, твердих побутових відходів та інше) потоків. Міське поселення – 
нерівноважна екологічна система, в якій відбуваються не тільки керовані 
людьми перетворення, але й самодовільні, часто небажані процеси. Зосередимо 
увагу тільки на одному некерованому процесі – анаеробному перетворенні 
органічних речовин за участі бактерій, які здійснюються на офіційно існуючих і 
несанкціонованих звалищах твердих побутових відходів.  

За офіційними даними в Україні дещо більше 6000 легальних і майже 
33000 «диких» сміттєзвалищ; всі розуміють, що останніх набагато більше. 
Кожна людина в нашій державі щорічно створює до 350 кг. Твердих побутових 
відходів; вважають, що в Україні щорічно утворюється 14 млн. тонн таких 
відходів. В розвинутих країнах утворюється ще більше твердих побутових 
відходів – до 420 кг. На одного жителя щорічно. За дії бактерій і відсутності 
кисню  більшість  органічних  речовин  перетворюється  у біогаз, що містить до  
50 % метану, майже 48 % карбон(IV) оксиду і малу частку інших газуватих 
речовин.  

Біогаз утворюється не тільки за межами міст, де розташовані 
сміттєзвалища, але й на територіях населених пунктів. Місця проживання 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskoe-meditsinskoe-obozrenie
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городян розширюються, колишні сміттєзвалища засипають грунтом і 
забудовують, а під будівлями – «реактор» з продукування біогазу. Це 
характерно для більшості обласних і районних центрів. Пересічним громадянам 
недоступна інформація про місця розташування колишніх сміттєзвалищ і ми не 
можемо оцінити наскільки некомфортна наша житлова чи виробнича зони. З 
однієї тонни твердих органічних побутових відходів може утворитися до 168 м3 

метану.  
Вважають, що метан неотруйний для людини; рекомендоване значення 

ГДК метану в атмосферному повітрі дорівнює, згідно ГОСТ 12.1.005, не більше 
300 мг/м3. Людина може загинути дихаючи повітрям з великим вмістом метану, 
що зумовлено малим вмістом кисню. Якщо концентрація метану в повітрі 
дорівнює 25÷30 %, то частішим стає пульс, збільшується об’єм дихання, 
порушується координація тонких м’язових рухів; за ще більшої концентрації 
метану у людини виникає кисневе «голодування», задуха.  Відомі летальні 
випадки під час копання колодязів на територіях, де утворюється біогаз.   

Метан легший повітря і тому він не акумулюється в підземних 
приміщеннях, які добре провітрюються. Але створюється загроза утворення 
вибухових сумішей метану з повітрям. За вмісту метану 4,4 % в повітрі вже 
утворюється вибухонебезпечна суміш; найбільш небезпечна суміш з повітрям, 
яка містить 9,5 % метану. Оскільки метан, основна складова біогазу, належить 
до IV класу небезпечних хімічних речовин, то згідно ГОСТ 12.1.005-88 
«Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони» один раз в 
квартал необхідно аналізувати склад повітря в приміщеннях, які збудовані на 
колишніх сміттєзвалищах. Якщо навіть такі вимірювання проводять, то для 
населення недоступна інформація про результати аналізів і комфортність умов 
проживання.  

Метан належить до «парникових» газів. Мала хімічна активність метану – 
причина того, що цей газ може знаходитися в атмосфері до 12 років. Якщо 
ступінь впливу карбон(IV) оксиду на клімат умовно прийняти за одиницю, то 
«парникова» активність такого ж молярного об’єму метану досягає 25 одиниць. 
«Парникова» активність метану в 25 разів більша ніж карбон(IV) оксиду, що 
зумовлено наявністю «глибоких» смуг поглинання молекулами метану в 
інфрачервоній частині спектру. Цю особливість метану, складової біогазу,  
практично не враховують, оцінюючи вплив «парникових» газів на клімат нашої 
планети.  

Перспективний спосіб уникнення негативного впливу неконтрольованих 
викидів в атмосферу біогазу – його кероване продукування й застосування як 
альтернативного джерела енергії. Людство має великий практичний досвід 
виробництва біогазу з органічних твердих побутових відходів. В розвинутих 
країнах виробництво біогазу здійснюється на рівні сучасних технологій. Під час 
трамбування твердих органічних відходів у спеціальні траншеї вкладають 
перфоровані пластикові труби для збирання біогазу. На новітніх полігонах 
переробки відходів є декілька ярусів труб, що з’єднані між собою. Зібраний 
біогаз очищають і використовують, досить часто, для виробництва 
електроенергії, теплоносіїв тощо. В світі функціонують тисячі таких 
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підприємств, зокрема, в м. Клагенфурті (Австрія)– побратимі м. Чернівці. На 
жаль в Україні немає чим похвалитися щодо продукування біогазу, створення 
альтернативних джерел енергії з органічних твердих побутових відходів. Є 
хороший досвід продукування біогазу з відходів виробництва Лужанського 
МПД, ДП «Укрспирт» (Чернівецька обл.) та використання його для власних 
технологічних потреб, що дозволило суттєво зменшити закупівлю імпортного 
природного газу.  

Отже, захоронення твердих органічних побутових відходів навіть на 
легальних сміттєзвалищах призводить до забруднення атмосферного повітря 
біогазом і його негативного впливу на здоров’я  населення. З метою 
попередження таких небажаних явищ необхідно створювати сучасні полігони 
біохімічного перетворення органічних твердих побутових відходів в біогаз, 
використовуючи його як альтернативне джерело енергії. 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ  НАСЕЛЕНИЯ 
А.Tihon 
TIHON AlionaNicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of 
the Republic of Moldova, Department of General Hygiene, e-mail:  
aliona.tihon@usmf.md 
 

Over the last three decades there has been increasing global concern over the 
public health impacts attributed to environmental pollution, in particular, the global 
burden of disease. The World Health Organization (WHO) estimates that about a 
quarter of the diseases facing mankind today occur due to prolonged exposure to 
environmental pollution. Most of these environment-related diseases are however not 
easily detected and may be acquired during childhood and manifested later in 
adulthood. 
Key words: environmental pollution, global burden of disease, World Health 
Organization (WHO). 
 

Попадающие в воздух вредные вещества рано или поздно выпадают на 
поверхность земли или воды, будь то в виде твердых частиц или в виде 
раствора в атмосферных осадках. Такое вторичное, через атмосферу, 
загрязнение почв, растительности, вод оказывает заметное влияние на 
состояние экосистем. Уже упоминалось губительное влияние «кислых дождей» 
на водные и наземные экосистемы. В результате исчезновения или сильного 
подавления жизнедеятельности многих видов животных и растений этих 
экосистем резко снижается их способность к самоочистке, то есть к 
связыванию и нейтрализации вредных примесей.  

Высокий уровень загрязнения окружающей среды  отрицательно 
сказывается и на здоровье населения. Из года в год человек вдыхает, 
загрязненный воздух подвергается воздействию разнообразнейших химических 
веществ и соединений, многие из которых ранее в природе не встречались. 
Влияние загрязнений воздуха на здоровье людей может 
быть прямым и опосредованным.  

http://usmf.md/en/catedre/
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Прямое связано с воздействием на организм человека частиц и газов, 
вдыхаемых с воздухом. Большинство таких загрязнений вызывает раздражение 
дыхательных путей, снижение устойчивости к воздушно-капельным 
инфекциям, повышению вероятности раковых заболеваний и нарушений 
наследственного аппарата, что ведет к повышению частототы уродств и 
общему ухудшению состояния потомства. Многие загрязнители обладают 
одновременно канцерогенным (вызывающим раковые заболевания) 
и мутагенным (вызывающим повышение частоты мутаций, включая 
нарушения, ведущие к уродствам) свойствами, поскольку механизм их 
действия связан с нарушениями структуры ДНК или клеточных механизмов 
реализации генетической информации. Такими свойствами обладают как 
радиоактивные загрязнения, так и многие химические вещества органической 
природы — продукты неполного сгорания топлива, ядохимикаты, применяемые 
для защиты растений в сельском хозяйстве, многие промежуточные продукты 
органического синтеза, частично теряемые в производственных процессах. 

Воздействие загрязнений на организм весьма многообразно и зависит от 
его вида, концентрации, длительности и периодичности воздействия. В свою 
очередь реакция организма определяется индивидуальными особенностями, 
возрастом, полом, состоянием здоровья человека. В целом более уязвимы дети, 
больные, лица, работающие во вредных производственных условиях, 
курильщики. Все же многократно зарегистрированные и изученные явления 
повышенной смертности и заболеваемости в районах с высоким загрязнением 
атмосферы свидетельствуют об очевидности и массовости такого воздействия 
от загрязнения окружающей среды. [1]. Все это не проходит бесследно. 
Чрезмерная концентрация загрязнителей в атмосфере может стать причиной 
тяжелых заболеваний и во многих случаях привести к смерти.  

В соответствии с оценками экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) различают пять категорий реакций состояния здоровья 
населения на загрязнение окружающей среды: 

• повышение смертности;   
• повышение заболеваемости;  
• наличие функциональных изменений, превышающих норму;  
• наличие функциональных изменений, не превышающих норму; 
• относительно безопасное состояние. 

Упомянутые категории можно рассматривать как относительные показатели, 
совокупно характеризующие состояние здоровья человека и качество 
окружающей среды. [1]. 

Загрязнение воздуха является одной из основных экологических рисков 
для здоровья населения, и причиной около 2 миллионов преждевременных 
смертей во всем мире в год. Результаты  исследований крупнейших городов в в 
Европе показали увеличение частоты смерти от любой причины в пределах от 
0,2 до 0,6% при увеличении в атмосферном воздухе ТЧ10 концентрации 10 мкг / 
м 3.  Эпидемиологические исследования, проведенные подтверждают, что 
негативные последствия мелких твердых частиц (ТЧ 2,5) о заболеваемости и 
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смертности, а также показывают , что этот эффект зависит от концентрации и 
времени воздействия; длительное воздействие дает более высокий эффект , чем 
краткосрочные воздействия.[5].Длительное воздействие (ТЧ 2.5 ), увеличивает 
риск  смертности на 6% на 10 мкг / м 3, независимо от возраста, пола и 
географического региона. Воздействие ТЧ также был связан с повышенным 
риском смертности от рака легких (диапазон: от 15% до 21% в 10 мкг / 
м 3 увеличение) и общей сердечно – сосудистой смертности (диапазон: от 12% 
до 14% на 10 мкг / м 3 увеличение). Люди с диабетом, сердечной 
недостаточности, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 
воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, подвергаются 
повышенному риску смерти, когда они подвергаются воздействию твердых 
частиц загрязнения воздуха, или сажи, в течение одного или нескольких лет.  
Увеличение 10 мкг/ м 3 (ТЧ10) в течение 2 –х лет повышает риск смерти на 32% 
у пациентов с сахарным диабетом, на 28% у пациентов с ХОБЛ, на 27% у 
пациентов с застойной сердечной недостаточностью, и на 22% для людей при 
воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит или волчанка. 
[2,3.6]. Загрязнение воздуха имеет долгосрочные последствия с точки зрения 
смертности, и указывают на продолжающийся риски для здоровья 
населения. Поэтому они имеют большое значение для политики в области 
охраны здоровья населения посредством регулирования  контроля над 
загрязнением воздуха. 

Выводы: Чистота воздуха, предотвращение попадания в воздушную 
среду антропогенных загрязнений — одна из важнейших задач, решение 
которой необходимо для улучшения экологического состояния планеты и 
каждой страны. К сожалению, работы, которые ведутся в этом направлении, 
недостаточны — уровень загрязненности атмосферного воздуха на Земле 
продолжает нарастать. От того, насколько эффективно сумеют 
государственные службы и общественные организации обеспечить снижение 
загрязненности воздуха, особенно в больших городах, во многом зависят 
возможности нормальной жизни будущих поколений. 
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The sexual dimorphism of reactions of the brain structures and of certain 

neuro-endocrine mechanisms of the effect of prenatal stress indicates a need to 
develop methods and means of prevention and correction considering of sex. 

 
Принципові відмінності функціонування систем життєзабезпечення за 

умов патології в осіб різної статі спонукають до пошуків ендогенних механізмів 
більшої витривалості тієї чи іншої статі до впливів ендо- та екзогенного 
характеру, адже відомі на сьогоднішній день статеві особливості реагування, на 
жаль, не дозволяють віднайти надійні фізіологічні засоби посилення 
резистентності до дії несприятливих чинників. Разом із тим, інтенсивне 
зростання кількості дітей із прихованими формами пре- і перинатальної 
патології ЦНС спонукає до активного пошуку її причин та механізмів, а всі 
роботи, спрямовані на вивчення патогенетичних ланок розвитку довготривалих 
наслідків дії несприятливих чинників в період раннього онтогенезу є вкрай 
необхідними і актуальними. 

Нами досліджено вплив пренатального стресу на окремі механізми 
регуляції репродуктивної функції та стрес-реактивності в тримісячних щурів 
різної статі.  

Встановлено, що пренатальний стрес порушує ГАМК- та 
серотонінергічну регуляцію секреції лютропіну та тестостерону в самців, 
естрадіолу та прогестерону – у самок.  

Дослідження системи циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у 
структурах лімбіко-гіпоталамічного комплексу мозку показало статевий 
диморфізм їх вмісту в контрольних тварин. Під впливом пренатального стресу 
відбувається фемінізація вмісту цГМФ у перегородці мозку самців і втрата 
статевого диморфізму вмісту цАМФ, цГМФ, циклазного індексу в 
медіобазальному гіпоталамусі та мигдалику.  

За показниками пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної 
модифікації білків та активності антиоксидантних ферментів у структурах 
мозку контрольних тварин більш високий рівень функціонування 
прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу має місце в самок порівняно із 
самцями. Статевий диморфізм впливу пренатального стресу на прооксидантно- 
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антиоксидантні взаємовідносини в структурах мозку полягає в більш вагомих 
порушеннях активності антиоксидантних ферментів у самок та суттєвіших 
змінах окиснювальної модифікації білків у самців. 

Отримані результати обґрунтовують доцільність гендерного підходу до 
принципів корекції проявів синдрому пренатального стресу.   
 
ЕПІГЕНЕТИЧНА МОДИФІКАЦІЯ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННИХ 
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The violation of hormone-mediator relations in the fetal brain during critical 

periods of development can change individual program formation of the neuro-
immune-endocrine response of the body to the action of adverse factors.  

Визначення ролі несприятливих чинників у патогенезі перинатальних 
пошкоджень ЦНС та їх профілактика, пошуки достовірних критеріїв 
віддалених прогнозів фізичного та психічного розвитку дитини, вибір 
патогенетично виправданих засобів корекції знаходяться в центрі уваги 
медичної спільноти та суспільства в цілому. Для України ця проблема є 
особливо актуальною з огляду на високий рівень соціальної напруги в 
суспільстві, що призводить до стресорного континууму, споживання вагітними 
питної води та харчових продуктів, склад яких не відповідає стандартам якості. 
Такі епігенетичні чинники здатні порушувати програми індивідуального 
розвитку організму. Не спричиняючи макроанатомічних змін при дії на 
вагітних упродовж останньої третини вагітності, вони призводять до численних 
нейрохімічних, ендокринних, імунологічних та патобіохімічних порушень, що 
в подальшому житті негативно позначається на репродуктивній функції, 
знижує адаптаційні можливості організму, сприяє виникненню 
дизрегуляторних розладів імунної системи. Згідно теорії гормон-медіаторного 
імпринтингу гормони та нейротрансмітери є провідними факторами раннього 
онтогенезу, програмуючи нормальний розвиток нейроендокринних 
регуляторних систем, а ті чинники, які спричиняють гормон-медіаторний 
дисбаланс у мозку під час критичних періодів його розвитку, можуть змінити 
індивідуальну програму формування нейроімуноендокринної відповіді 
організму на дію стресорів.  

Всупереч значному прогресу неонатальних технологій та достатньо 
обширному спектру діагностичних можливостей, своєчасний діагноз цих 
порушень майже не здійснюється, а констатація віддалених його наслідків, на 
жаль, не дозволяє ефективно їм протидіяти. Причина цього полягає в тому, що 
дана патологія має субклінічний перебіг, а її симптоми маніфестують у більш 
зрілому віці у вигляді порушень різних видів поведінки, зокрема, статевої, 
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адаптивної, обмежень компенсаторно-пристосувальних можливостей, розвитку 
вторинних імунодефіцитних станів.  

Значну роль у виникненні таких порушень відіграє недостатня 
інформованість молодих сімей при плануванні вагітності про негативні впливи 
епігенетичних факторів на формування нейроімуноендокринної системи плода. 
Не маючи можливості в цілому вплинути на екологічну безпеку, зменшити 
психосоціальне навантаження, шляхом посилення обізнаності вагітних та їх 
близьких можна принаймні локально, на рівні сім’ї, обмежити ці негативні 
впливи. 
 
МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА КОНЦЕНТРОВАНИХ СОКІВ  
Г.О.Тураш1, С.Є.Дейнека2, М.М.Тураш3 
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Summary. Was conducted the analysis of the waste disposal of concentrated 
apple juice and was investigated the possibility of using it as the secondary raw 
materials. 

 
Надзвичайно актуальною є проблема забруднення довкілля населених 

пунктів твердими побутовими відходами. Особливо це стосується невеликих 
міст і селищ, де збір та вивезення відходів не організовані на належному рівні. 
Можливо, із збільшенням повноважень місцевих громад, стан справ у цьому 
напрямку суттєво покращиться.  

Виробництво концентрованого яблучного соку, яке характерне для 
нашого регіону, супроводжується накопиченням значних кількостей вичавок 
яблучних. За даними проведених лабораторних досліджень визначено, що 
склад таких вичавок коливається в наступних межах: цукор загальний – 6-12; 
пектин – 1-2; целюлоза – 1-2; дубильні і природні фарбувальні речовини – 0,12-
0,16; зола – 0,3-0,4; загальна кислотність 0,3-0,7; рН вичавок 3,6-3,8. Свіжі 
вичавки містять 60-65% вологи і легко піддаються псуванню. Сушені вичавки 
містять до 8% вологи і 10% пектину. 

З огляду літературних джерел [1-3] та практичного досвіду провідних   
світових виробників концентрованих соків відомо, що вичавки яблучні є 
вторинною сировиною при виробництві деяких продуктів, зокрема: пектину, 
яблучного екстракту, желе-концентрату, цукровмісного порошку. Яблучні 
вижимки можуть використовуватися і як один з компонентів живильного 
середовища при вирощуванні цвілевих грибків у виробництві ферментних 
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пектолітичних препаратів; кормів для продуктивних тварин; у сільському 
господарстві як наповнювач для отримання органічних видів добрив.  

На даний час розробляються нові технології щодо використання сухих 
яблучних вичавок як наповнювачів до палива у твердопаливних котлах, як 
альтернативного виду енергії. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у наш 
час у зв’язку з пошуком заміни природного газу.   

Щодо токсичності, то згідно Класифікатора відходів ДК-005-96 [4] 
вичавки плодові (вичавки яблучні сирі, код 1532.2.9.11) належать до IV класу 
токсичності і за ступенем небезпечності відходів – до мало небезпечних. Вміст 
токсичних елементів за даними лабораторних досліджень складає, мг/кг: Cu 
(мідь) – 0,26; Zn (цинк) – 0,61; Pb (свинець) – 0,09; Cd (кадмій) – 0,01; нітрати – 
8,05, що є значно менше нормативів гранично-допустимих вмістів у грунтах. 
Хлорорганічні пестициди не виявлені, їх вміст знаходиться нижче чутливості 
методу.  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
Вичавки яблучні – продукт малотоксичний, застосовується як вторинна 

сировина в багатьох сферах – виробництво пектину, желюючих та інших 
концентратів для кондитерської промисловості, кормів, органічних добрив та 
компонентів альтернативних видів палива.  

На основі проведених фізико-хімічних та санітарно-хімічних досліджень 
вичавки яблучні за вмістом токсичних елементів, нітратів, пестицидів та 
радіонуклідів відповідають санітарним нормам як сировина для виготовлення 
кондитерських напівфабрикатів, а також нормам для виробництва кормів. 

Утилізація відходів здійснюється у відповідності із Законом України      
№ 1393-ХІV. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та 
визначення їх класів безпеки для здоров'я населення [5] здійснюють у 
відповідності до встановлених санітарних правил і норм.  
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  Summary. Were evaluated different methods of determining the 
emissions from the production of building materials on the example of bricks. 

 
В Україні на нині день назріла необхідність встановлення єдиних підходів 

при розрахунках кількостей викидів забруднюючих речовин від різних 
виробництв, оскільки при цих розрахунках можуть використовуватися як 
радянські, українські, так і європейські методики. У своїй роботі ми спробували 
порівняти методи визначення викидів від виробництва цегли. Особливий 
інтерес представляє також порівняння теоретичних розрахунків викидів з 
результатами, отриманих безпосередньо інструментальними замірами.  

Виготовлення цегли при експлуатації кільцевої печі на кам’яному вугіллі 
супроводжується викидами пилу, оксидів сірки, азоту та вуглецю, летких 
органічних сполук та залишків важких металів [1,2].  

Європейська ж методика [3] враховує додатково ще викиди пилу, сполук 
фтору (в перерахунку на HF) та хлору (в перерахунку на HCl), які можуть 
виділятися за рахунок обпалювання глини при високих температурах. Суть 
методики полягає у використанні середньостатистичних показників 
(коефіцієнтів емісії) викиду забруднюючих речовин від процесів спалювання 
при виготовленні цегли та кахлю. Дана методологічна база розроблялась 
європейськими спеціалістами (інвентаризація викидів забруднюючих речовин у 
28 країнах), підтвердила свою об’єктивність і успішно може використовуватись 
для підприємств на території України.  

Згідно CORINAIR у підрозділі „Виробництво цегли та кахлю” – Код 
SNAP 030319 [3] коефіцієнти викидів представлені для трьох типів глини:  

клас А: продукт після обпалювання набуває „червоного” кольору  
(коефіцієнти викидів, в кг/т продукту: пил – 0,050; Fg – 0,170; Clg – 0,040) 
клас В: продукт після обпалювання набуває „жовтого” кольору: 
(коефіцієнти викидів, в кг/т продукту: пил – 0,050; Fg – 0,060; Clg – 0,035) 
клас С: продукт після обпалювання набуває „білого” кольору: 
(коефіцієнти викидів, в кг/т продукту: пил – 0,050; Fg – 0,250; Clg – 0,110). 
Для підприємства середньої потужності (18 тисяч тонн умовної цегли на 

рік) отримуємо такі величини викидів: речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок – 0,912 т/рік; сполуки фтору – 3,102 т/рік; сполуки хлору – 
0,730 т/рік; діоксид сірки – 80,810 т/рік; оксиди азоту – 10,458 т/рік; неметанові 
леткі органічні сполуки – 0,511 т/рік; оксид вуглецю (ІІ) – 2,709 т/рік; діоксид 
вуглецю – 4729,73 т/рік; метан – 2,412 т/рік; закису азоту – 0,404 т/рік. 
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Дані результатів інструментальних вимірів, розраховані на таку ж 
потужність виробництва, у більшості випадків дають співвимірні величини. 
Зокрема, по суспендованих твердих частинках – 1,170 т/рік; оксидах азоту – 
9,840 т/рік; оксиду вуглецю (ІІ) – 3,552 т/рік, сполуках хлору – 0,594 т/рік;  і 
метану – 2,628 т/рік. Результати ж даних по сполуках фтору (0,885 т/рік) та  
діоксиду сірки (43,950 т/рік) у 2-4 рази відрізняються від теоретично 
розрахованих. Для решти забруднюючих речовин інструментальні виміри не 
проводилися.  

Отримані результати використовуються в подальшому для оцінки стану 
забруднення атмосфери населеного пункту в районі розташування 
виробництва. Щоквартально, підприємство подає статистичні дані величин 
викидів у відповідні органи і на підставі фактичних кількостей викидів 
здійснює сплату екологічних платежів. Отож, якщо за різними методами 
отримуються значні розбіжності в даних, то і оцінка стану забруднення, і 
екологічні платежі можуть сплачуватися за подвійними стандартами. На нашу 
думку, найточніші величини викидів будуть отримані експериментальним 
методом, який враховує безпосередньо реальну будівельну і паливну сировину 
конкретного промислового виробництва.   

 Висновок: доведена необхідність застосовування єдиних підходів при 
розрахунках викидів від виробництва цегли, оскільки дані, отримані різними 
розрахунковими та експериментальними методами, суттєво відрізняються, що 
впливає на оцінку забруднення та на розмір екологічних платежів у бюджет.  
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In theses presented modeling methods of solving problems finding optimal 

routes of tourism. Done formal mathematical description of the problem of designing 
a tourist route networks. Based on the analysis of numerical methods for solving 
them concluded that one of the most promising to date is a method of optimizing 
imitation ant colony.  
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Постановка проблеми. Розвиток туристичних маршрутів визначається 
взаємозв’язком зростання міських та регіональних територій, чисельності 
населення, планування та розміщення різних туристичних функціональних зон. 
Від того, наскільки раціонально розроблена маршрутна мережа та наскільки 
вдало і гармонійно вона інтегрована в транспортну мережу відвідування 
туристичних осередків, залежать задоволення туристів перевезеннями і 
ефективність роботи туристичних компаній.  

Застосування мурашиних алгоритмів для туристичних задач. 
Завдання формулюється як задача пошуку мінімального за вартістю замкнутого 
маршруту по всіх вершинах без повторень на повному зваженому графі з п  
вершинами. Змістовно вершини графа є містами, які повинен відвідати турист, 
а ваги ребер відображають відстані (довжини) або вартості проїзду. Ця задача є 
NP-складною, і точний переборний алгоритм її рішення має факторіальну 
складність. Моделювання поведінки мурах пов’язано з розподілом феромону на 
стежці – ребрі графа. При цьому ймовірність включення ребра в маршрут 
окремого мурахи пропорційна кількості феромону на цьому ребрі, а кількість 
відкладеного феромону є пропорційною довжині маршруту. Чим коротше 
маршрут, тим більше феромону буде відкладено на його ребрах, а отже, більша 
кількість мурах буде включати його в синтез власних маршрутів. 

Опишемо локальні правила поведінки мурах при виборі шляху: 
1. Мурахи мають власну «пам’ять». Оскільки кожне місто може бути 

відвідане тільки один раз, то у кожного мурашки є список вже відвіданих міст – 
список заборон. Позначимо через kiJ ,  список міст, які необхідно відвідати 
мурасі k , що знаходиться в місті i . 

2. Мурахи володіють «зором» – видимість є евристичним бажанням 
відвідати місто j , якщо мураха знаходиться в місті i . Будемо вважати, що 
видимість є оберненопропорційна відстані між містами 

ij
ij D

1
=η . 

3. Мурахи володіють «нюхом» – вони можуть вловлювати слід феромону, 
що підтверджує бажання відвідати місто j  з міста i  на підставі досвіду інших 
мурах. Кількість феромону на ребрі ( )ji,  в момент часу t  позначимо через ( )tijτ . 

4. На основі цього ми можемо сформулювати імовірнісно-пропорційне 
правило, що визначає ймовірність переходу k -ого мурашки з міста i  в місто j : 

( )[ ] [ ]
( )[ ] [ ]










∈=

∈
⋅

⋅
=
∑
∈

;,0)(

;,)(

,,

,,

,

kikij

ki

Jl
ilil

ijij
kij

JjtP

Jj
t

t
tP

ki

βα

βα

ητ

ητ
 

де ,α β  – це параметри, що задають ваги сліду феромону. При 0=α  
алгоритм вироджується до жадібного алгоритму (буде обране найближче 
місто). 5. Пройшовши ребро ( )ji, , мураха відкладає на ньому деяку кількість 
феромону, яка повинна бути пов’язаною з оптимальністю зробленого вибору. 
Нехай )(tTk  є маршрут, пройдений мурахою k  до моменту часу t , ( )tLk  – 
довжина цього маршруту, а Q  – параметр, що має значення порядку довжини 
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оптимального шляху. Тоді кількість феромону, що відкладається, може бути 
задана у вигляді 

 ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
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Правила зовнішнього середовища визначають, в першу чергу, 
випаровування феромону. Нехай [ ]1,0∈p  є коефіцієнтом випаровування, тоді 

правило випаровування має вигляд ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),;11
1

,∑
=

∆=∆∆+⋅−=+
m

k
kijijijijij ttttpt τττττ  де 

т  - кількість мурах в колонії. 
На початку алгоритму кількість феромону на ребрах приймається рівною 

невеликому додатному числу. Загальна кількість мурах залишається постійною 
і рівною кількості міст, а кожен мураха починає маршрут зі свого міста. 

Додаткова модифікація алгоритму може складатися у веденні так званих 
«елітних» мурах, які підсилюють ребра найкращого маршруту, знайденого з 
початку роботи алгоритму. Позначимо через *T  найкращий поточний маршрут, 
через *L  - його довжину. Тоді, якщо в колонії є e  елітних мурах, то ребра 
маршруту отримають додаткову кількість феромону 

*L
Qee ⋅=∆τ  

Складність даного алгоритму, як нескладно помітити, залежить від часу 
життя колонії maxt , кількості міст (n) і кількості мурах в колонії (m). 

Перепроектування маршрутної мережі транспорту повітряним, водним чи 
наземним методом до привабливих туристичних осередків (або розробка нової 
раціональної маршрутної мережі) є трудомістким процесом, що включає кілька 
етапів робіт. Найбільш ефективним підходом вирішення даного завдання є її 
автоматизація з допомогою експерта, який проводить аналіз отриманих 
результатів і приймає остаточне рішення. Однак автоматизація завдань даної 
галузі вимагає проведення наукових досліджень з метою їх формалізації та 
розробки алгоритмів, придатних для використання на практиці. 

Висновки. У результаті виконаної роботи розроблено метод розв’язання 
задач пошуку оптимальних туристичних маршрутів алгоритмами 
(наслідування) мурашиних колоній. Крім того, на прикладі показано, як в 
алгоритми вирішення дискретних задач оптимізації впровадити складові 
самоорганізації мурах. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ PHOLCUS 
PHALANGIOIDES (FUESSLIN, 1775) (ARANEAE: PHOLCIDAE) 
М.І.Федоряк, Д.В.Федоряк,О.О. Перепелиця  
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет» 
58029, Чернівці, вул. О.Кошового, 2, 
 E-mail: perepelutsya.olesia@gmail.com 

 
 It was found that Ph. Рhalangioides, in comparison with other species from 

the genus, is characterized by the widest range of habitats and absence of high 
positive biological restriction to a specific type of room. 

 
Всебічний контроль за станом біосфери, перевірка ефективності 

природоохоронних дій є важливими практичними завданнями, для реалізації 
яких дедалі ширшого застосування набувають методи біоіндикації. Доведена 
здатність окремих тварин із різних систематичних груп і середовищ існування 
адекватно відображати рівень антропогенного впливу. Особливої уваги 
заслуговують еусинантропні види, які постійно перебувають під впливом тих 
же чинників, що й людина, яка близько 80 % часу проводить у житлових та 
виробничих приміщеннях. Попередні наші дослідження засвідчили, що у складі 
домінантних ядер угруповань павуків приміщень міст України переважають 
павуки роду Pholcus, пошук серед яких модельного виду для індикації стану 
приміщень і зумовили актуальність роботи. Мета роботи – виявити 
перспективний вид павуків для біоіндикації екологічного стану приміщень та 
обґрунтувати методичні аспекти його застосування. Аналізували матеріал, 
зібраний у техногенно забруднених приміщеннях п’яти промислових 
підприємств: ВАТ «Чернівецький ремонтно-механічний завод», ВАТ 
«Цегельний завод № 1», ВАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», ВАТ 
«Чернівецький міський молочний завод», ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат». 
Для порівняння (контроль) збирали павуків у приміщеннях без вираженого 
впливу промислових забруднень – під’їзди житлових будинків Садгірського і 
Центрального ландшафтних районів м. Чернівці. Зібраних павуків фіксували у 
80 % спирті. Розраховували показник ступеня відносної біотопічності 
приуроченості видів Fij (Песенко, 1982). Значення показника для Ph. 
Phalangioides змінювалося від -0,46 (ВАТ «Чернівецький олійно-жировий 
комбінат») до 0,07 (житлові будинки Садгірського ландшафтного району). 
Оскільки значення в інтервалі 1<Fij>0 інтерпретують як негативну, а 0<Fij>1 – 
як позитивну відносну приуроченість виду до j-го місцеіснування, можна 
зазначити, що для Ph. Рhalangioides встановлено негативну відносну біотопічну 
приуроченість до таких місцеіснувань, як ВАТ «Чернівецький олійно-жировий 
комбінат», ВАТ «Чернівецький ремонтно-механічний завод» і ВАТ «Цегельний 
завод № 1», тоді як для інших – слабку позитивну відносну біотопічну 
приуроченість. Отже, порівняно з іншими видами роду, Ph. Рhalangioides 



 190 

характеризується максимально широким спектром місцеіснувань і відсутністю 
високої позитивної біологічної приуроченості до певного типу приміщень.  
 
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ ВПЛИВУ 
ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА  
Н.М.Фундюр, О.М.Іфтода  
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет»  
58000, Чернівці, Театральна площа, 2  
E-mail: hygiene@bsmu.edu.ua 

 
The  published data of main penetranion routs of xenobiotics into food and 

means of reducing pollution was analyzed. The principles of the organization of 
nutrition in environmentally adverse conditions  was recommended. 

 
В сучасних умовах їжа є основним фактором, який забезпечує 

надходження ксенобіотиків в організм людини. Зокрема, з продуктами 
харчування потрапляють 95 % пестицидів та 94 % радіонуклідів, в той час, як  
тільки 4,7-5,0 %  вказаних речовин надходять з водою та 0,3-1,0 % – з 
вдихуваним  повітрям. Шкідливий вплив ксенобіотиків посилюється внаслідок 
їх кумуляції. 

Ступінь забруднення харчових продуктів корелює з масштабами викидів 
шкідливих речовин у біосферу, їх здатністю до міграції трофічними 
ланцюжками. 

Розрізняють наступні шляхи забруднення продуктів харчування: 
• аерогенний – відбувається в процесі осадження опадами 

атмосферних викидів промислових підприємств; 
• гідрогенний – як наслідок використання стічних або забруднених 

поверхневих вод для зрошення сільськогосподарських угідь; 
•  грунтовий – в результаті вирощування сільськогосподарських 

культур на забруднених грунтах; 
• технологічний – при використанні хімічних засобів захисту рослин, 

антибіотиків, сульфаніламідів, харчових добавок і консервантів у виробництві 
продовольчої сировини та продуктів харчування; 

• контактний – за рахунок міграції хімічних речовин з тари. 
Важливе значення у забрудненні харчових продуктів мають грунт і вода. 

Завдяки контакту з ними в продукти та організм людини потрапляють 
чужорідні хімічні речовини – ксенобіотики (сполуки важких металів, 
радіонукліди, пестициди, нітрати, нітрозаміни, поліциклічні ароматичні 
вуглеводні) та біологічні контамінанти (патогенні мікроорганізми, гельмінти).   

 Тому, актуальним є захист навколишнього середовища від 
забруднення [1]. Це завдання вирішується різними шляхами: 

• застосування замкнутих виробничих циклів та безвідходних 
технологій; 
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• утилізація твердих побутових та промислових відходів; 
• вузька спеціалізація сільськогосподарського виробництва на 

забруднених територіях (вирощування технічних культур та культур з 
низькими кумулятивними властивостями до конкретних видів забруднень); 

• удосконалення технологічних прийомів переробки харчової 
сировини для зменшення вмісту забруднювачів; 

• дотримання рекомендацій щодо використання добрив та 
пестицидів. 

Харчування людини в умовах екологічно несприятливого середовища 
повинно відповідати наступним вимогам [2, 3, 4, 5]: 

1. Дотримання основ раціонального харчування (кількісна повноцінність 
та якісна збалансованість раціону, режим харчування) з метою забезпечення 
стійкості організму до дії ксенобіотиків.   

2. Використання захисних властивостей окремих складових продуктів 
харчування (білків та сірковмісних амінокислот; вітамінів С, групи В, А, D, Е, 
U; мінералів кальцію, магнію, цинку, селену; харчових волокон як 
неспецифічних сорбентів) з метою зменшення всмоктування, покращення 
перетворення, прискорення виведення ксенобіотиків з організму.  

Враховуючи роль таурину та сірковмісних амінокислот у обміні важких 
металів і радіонуклідів, 50 % білків тваринного походження повинні становити 
білки молочних продуктів, яєць, риби. 

3. Використання молочнокислих продуктів, що містять корисні для 
людини мікроорганізми, які пригнічують процеси бродіння і гниття в товстому 
кишечнику та зменшують ендогенну інтоксикацію. 

4. Вживання продуктів, у яких, завдяки застосуванню сучасних 
технологічних засобів обробки,  вдалось досягти руйнування антиаліментарних 
речовин (інгібіторів протеїнів, антивітамінів) та зменшення вмісту сполук із 
токсичною дією (гістаміну, серотоніну, тираміну).  

5. Виключення із вживання нестандартних за формою та розмірами 
плодів. Обмеження вживання ранніх ягід, фруктів та овочів. Зберігання свіжої 
зелені в холодильнику за температури 1-20С. Використання необхідних 
технологічних та кулінарних методів обробки продуктів харчування 
(промивання в проточній воді, зрізання верхнього шару та листя з рослинних 
продуктів, перед проварюванням попереднє замочування на 1-2 години 
порізаного невеликими шматками м’яса та риби), достатня термічна обробка, 
вживання квашених продуктів (за умови обмеження або виключення розсолу).  

Висновок. Дотримання рекомендацій стосовно організації харчування за 
умов впливу екологічно несприятливого навколишнього середовища є 
важливим засобом збереження та зміцнення здоров’я населення.  
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 The  published data of main principles of the organization of nutrition of 

persons of mental labor was analyzed. 
   
Трудова діяльність робітників розумової праці (науковців, керівників, 

програмістів, операторів ЕОМ, студентів) характеризується високим нервово-
емоційним напруженням в умовах гіподинамії. З метою забезпечення 
високоякісної та тривалої продуктивності праці, збереження здоров’я та 
творчого довголіття цій категорії людей рекомендується дотримуватись основ 
здорового способу життя, який включає раціональний режим праці та 
відпочинку, рухову активність і загартування, відсутність шкідливих звичок. 
Важливою умовою вважається також оздоровче харчування. 

Метою нашого дослідження було узагальнити літературні дані [1, 2] 
стосовно  рекомендацій по організації харчування людей, зайнятих розумовою 
працею.  

Робітникам розумової праці рекомендується помірно обмежити 
енергетичну цінність раціону харчування: для чоловіків – 2200-2500 ккал, для 
жінок – 1800-2100 ккал. 

Раціон повинен бути збалансованим за вмістом білків та жирів 
(тваринних і рослинних), вуглеводів (простих і полісахаридів),  вітамінів та 
мінеральних речовин. Енергетична цінність білків повинна складати 12% від 
добової калорійності, жирів – 25%, вуглеводів – 63%. Волошин О.І. та 
співавт.[1] рекомендують збільшити калорійність за рахунок білків до 13-15%. 

Вміст білків повинен становити 80-100 г (1,3-1,5 г на 1 кг маси тіла; 
Волошин О.І. та співавт. [1] допускають збільшення цього числа до 1,5-2,0 г на 
1 кг). Білки тваринного походження повинні становити 55-60% від загальної 
кількості. Серед тваринних білків 50% мають поступити з молочними 
продуктами. За швидкістю засвоєння білки харчових продуктів розміщуються 
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так: білки риби, молока та кисломолочних продуктів, м’яса, хліба, круп. Важче 
засвоюються білки бобових (гороху, квасолі, сої).  

Вміст жирів повинен становити 80-100 г, з яких 25-30% – рослинного 
походження: містять вітамін Е, поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) та 
лецитин (необхідні для профілактики атеросклерозу, і, відповідно, збереження 
продуктивності та якості розумової праці). Хорошим джерелом ПНЖК є 
льняна, гарбузова, оливкова олії; ПНЖК родини ω-3 (1-2 г на добу) містяться у 
жирі морських риб. Молочні продукти (особливо вершкове масло та сметана) 
цінні за вмістом вітамінів А і D.   

Добовий вміст вуглеводів повинен становити 400-500 г, з них  
полісахариди – 85%. У складі полісахаридів квоти крохмалю та глікогену – 
55%, клітковини та пектинів – 20-25 г на добу (нормалізують моторику та 
секрецію шлунково-кишкового тракту, зв’язують та виводять холестерин, 
токсичні речовини; містяться в овочах та фруктах, хлібі з борошна грубого 
помелу, висівках, бобових). Моно- та дисахариди (за рахунок вживання меду, 
варення, джемів) повинні становити 15% від загальної кількості вуглеводів.  

Вітаміни та мінерали повинні поступати у відповідності до гігієнічних 
нормативів.    

Для забезпечення антисклеротичної спрямованості харчування в раціон 
слід включати хліб з борошна грубого помелу, морепродукти (морська риба, 
водорості, гребінці, краби, криль, мідії), м’ясо із зниженим вмістом жиру 
(телятина, яловичина, птиця), олії (льняна, гарбузова, оливкова), фрукти та 
овочі (цитрусові, яблука, квашена капуста), ягоди (чорна смородина, агрус), 
кисломолочні продукти. Важливо збагатити їжу продуктами з вираженими 
антиоксидантними властивостями: амінокислотами (метіонін, цистеїн, 
глутамінова кислота), вітамінами С, Р, РР, групи В, А, Е, К, мінеральними 
речовинами (магній, марганець, мідь, цинк, селен), речовинами рослинного 
походження (флавоноїди, поліфеноли пряно-ароматичних трав, таніни, 
бетаїдин). Для профілактики розвитку метаболічного ацидозу важлива  
«лужна» спрямованість раціону. Для нормалізації  роботи кишкової 
мікрофлори, що важливо в умовах гіподинамії, необхідно вживати 
кисломолочні продукти (йогурт, кефір, ряжанка) та харчові волокна 
(клітковина, пектини). Важливим є вживання достатньої кількості якісної води 
(свіжа джерельна або слабо мінералізовані лікувально-столові води). 

 При дотриманні режиму харчування доцільно влаштовувати три основні 
прийоми їжі (сніданок, обід і вечеря), один або два додаткові (другий сніданок, 
полуденок). При 4-кратному харчуванні на 1-ий сніданок рекомендується 25-30 
% від добової калорійності раціону, на 2-ий сніданок або полуденок – 10-15%, 
на обід – 40%, на вечерю – 20% (проміжок між прийомами їжі – 4 години). При 
5-кратному харчуванні: на 1-ий сніданок – 20 %, на 2-ий сніданок – 10-15%, на 
обід – 35-40%, на полуденок – 10%, на вечерю – 15-20% (проміжок між 
прийомами їжі – 3 години). 

Продукти харчування та готові страви повинні бути різноманітними, 
легко перетравлюватись. Перевагу слід надавати проварюванню, запіканню, 
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приготуванню на пару. Для покращення запаху і смаку страв рекомендується 
використовувати прянощі, яблучний оцет, сік лимона.  

Їжа повинна бути епідеміологічно та токсикологічно безпечною.  
Висновки. Для забезпечення продуктивності та якості праці, збереження 

здоров’я та творчого довголіття, робітникам розумової праці необхідно 
дотримуватись основ здорового способу життя включно із рекомендаціями  
щодо оздоровчого харчування. 
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Tree and shrub compositions park monuments of landscape art “Jovtnevy” 

Chernivtsi comprise 54 species of higher plants. To make flower beds in the park “ 
Jovtnevy “ is used 26 species of higher plants and 5 species – to create Lawn 
coverage. 

 
Озеленяти місця свого проживання людство почало з часів створення  

поселень. Характер озеленення населених пунктів залежить від кліматичних і 
історичних умов, рельєфу, рівня соціально-економічного розвитку, культури та 
особливостей народу.   

Рослини у  населених пунктах виконують безліч важливих функцій: 
виділяють кисень, поглинають CO2, зменшують рівень шуму, дають тінь, 
очищають повітря від хвороботворних бактерій, поглинають шкідливі гази, 
затримують вітер, покращують структуру грунтів, зменшують рівень ерозії, 
закріплюють схили і дозволяють сучасній людині відтворювати втрачені сили 
та продуктивно працювати.  

Система озеленення міста Чернівці характеризується великою 
різноманітністю рослин, оскільки у місті знаходиться ботанічний сад з 
унікальною оранжереєю та значними доробками в галузі інтродукції та 
акліматизації рослин. Всього на території міста нараховується 35 об’єктів 
природно-заповідного фонду, з них 9 парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва, 1 ботанічний сад загальнодержавного значення, 1 дендропарк 
загальнодержавного значення та 19 ботанічних пам’яток природи місцевого 
значення.  



 195 

В результаті проведених досліджень на території парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва «Жовтневий»  м.Чернівці  встановлено, що деревно-
чагарникові композиції парку нараховують  54 види вищих рослин, які 
належать до двох відділів: Покритонасінні та Голонасінні. Причому лише 16 % 
видів є представниками відділу Голонасінні, а решта – Покритонасінні рослини. 
Найчисельнішою є родина Розові відділу Покритонасінні, яка нараховує 20 % 
від загальної кількості видів.  У складі дендрофлори парку нараховується 48 % 
місцевих видів та 52 % інтродуцентів. Причому серед інтродукованих видів 
переважають види, занесені з Північної Америки. Це – Robinia pseudoacacia L.,   
Thuja oxidеntalis L., Aesculus hippocastanum L. Та інші. Серед чагарників 
найчастіше використовуються Spiraea media Fr. S, Juniperus sabina L., Buxus 
sempervirens L., Physocarpus opulifolia L.,  Syringa vulgaris L. Ligustrum vulgare L. 
З них Aesculus hippocastanum  часто пошкоджується шкідниками та вже у липні 
спостерігається некроз та хлороз листя.  

Окрасою будь-якого об’єкта відпочинку є  клумби. Так, у парку-пам’ятці 
садово-паркового мистецтва «Жовтневий» для оформлення клумб 
використовують 26 видів  вищих рослин, та 5 видів –для створення газонного 
покриття. Сезонний розподіл красиво квітучих рослин здійснюється наступним 
чином: ранньовесняні -20 %; пізньовесняні- 35 %; літні- 35 %; осінні -10 %. На 
наш погляд, для покращення декоративності парку потрібно ширше 
використовувати  красиво квітучі декоративні чагарники, такі як Philadelphus 
coronarius L., Deutzia scabra Thund., Weigela floribunda Sieb. Et Zucc.,  Hibiscus 
syriacus L., Chaenomeles japоnica Thunb. Отже, композиції парку  можна 
оптимізувати за рахунок  використання декоративних видів, стійких до 
засолення грунту та забруднення повітря. 

Висновки 
1. Деревно-чагарникові композиції парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Жовтневий»  м.Чернівці нараховують  54 види вищих рослин. У 
складі дендрофлори парку нараховується 48 % місцевих видів та 52 % 
інтродуцентів. Причому серед інтродукованих видів переважають види, 
занесені з Північної Америки. Це – Robinia pseudoacacia L.,   Thuja oxidеntalis 
L., Aesculus hippocastanum L. Та інші. Серед чагарників найчастіше 
використовуються Spiraea media Fr. S, Juniperus sabina L., Buxus sempervirens L., 
Physocarpus opulifolia L.,  Syringa vulgaris L. Ligustrum vulgare L. З них Aesculus 
hippocastanum  часто пошкоджується шкідниками та вже у липні 
спостерігається некроз та хлороз листя.  

2. Для оформлення клумб у парку «Жовтневий» використовують 26 видів  
вищих рослин, та 5 видів – для створення газонного покриття. Сезонний 
розподіл красиво квітучих рослин здійснюється наступним чином: 
ранньовесняні -20 %; пізньовесняні- 35 %; літні- 35 %; осінні -10 %. На наш 
погляд, для покращення декоративності парку потрібно ширше 
використовувати  красиво квітучі декоративні чагарники, такі як Philadelphus 
coronarius L., Deutzia scabra Thund., Weigela floribunda Sieb. Et Zucc.,  Hibiscus 
syriacus L., Chaenomeles japоnica Thunb.  
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The paper describes the optimal aspiration units for cleaning of gas emissions 

and woodworking enterprises given their characteristics. 
 
В Карпатському регіоні традиційно розвинута деревообробна 

промисловість. Тому важливим завданням для забезпечення сталого розвитку 
регіону є екологізація галузі. Оскільки існує безліч малих підприємств на яких 
відсутні обладнання по очистці викидів в атмосферу. Зважаючи на це є 
необхідність визначення найбільш оптимального типу такого обладнання для 
малих деревообробних підприємств.  

Для очистки повітря використовуюються пиловловлювачі та повітряні 
фільтри, при цьому безпосередньо для очистки викидів в атмосферу 
використовуюють пиловловлювачі. Вони поділяються на  гравітаційні, 
інерційні, фільтраційні і електричні. У інерційних, фільтраційних та 
електричних для більшої ефективності при очистці може застосовуватись 
рідина.  

Найбільш ефективними апаратами для очистки повітря від деревних 
частинок є циклони та рукавні фільтри. Рукавні фільтри найбільш доцільно 
використовувати у системах вентиляцій деревообробного цеху, для очистки 
повітря від дрібнодисперсного пилу. Циклони працюють із трьома групами 
деревних відходів, це тирса, стружка, шліфувальний та деревний пил. Розміри 
частинок тирси коливаються в межах 0,1-2,5 мм, тому мінімальний діаметр 
трубопроводу повинен становити не менше 100 мм. Для забезпечення 
функціонування аспіраційних установок при роботі стругальних і фрезерних 
верстатів, вхідні патрубки повинні бути не менше 150 мм [1].  

При проектування аспіраційної системи малого деревообробного 
підприємства необхідно враховувати його специфіку та технічні параметри 
кожного верстата  чи їх групи. Найоптимальнішими варіантами є циклони 
таких типів: Ц, ЦОЛ, ОЕКДМ К, УЦ та ЛТА. Для збільшення ефективності 
можна  у циклонах додатково встановити жалюзі. Застовування замкнутих та 
комбінованих систем дає максимальну ступінь очистки, але їхня еколого-
економічна ефективність для малих підприємств є дуже малою. 

Найбільш економічним варіантом при малих об’ємах викидів буде 
циклон ЦН-11-250. Його продуктивність складає 420-620 м3/год, а габарити 
1150х250 мм, розміри вхідного патрубка 120х65 мм, маса – 24 кг. Вартість 
такого циклона складає 1273 грн [2].  

Для забезпечення функціонування аспіраційної системи необхідне 
встановлення пилового вентилятора. Найбільш оптимальним варіантом буде 
вентилятор ВЦП-7-40 №8. Потужність його двигуна коливається в межах 11-  
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55 кВт/год. І відповідно продуктивність 2860-28600 м3/год. Витрати на  
експлуатацію одного вентилятора  потужністю 11 кВт/год., становитимуть 
13,66 грн./год. Вартість самого вентилятора становить від 10 000 грн, в 
залежності від виробника та потужності. 

Зважаючи на низьку вартість самого циклона, основні витрати складає  
сама його експлуатація. Зважаючи на низький рівень прибутків та великі 
затрати на експлуатацію, власнику підприємства дешевше сплачувати штрафи, 
ніж встановлювати таке обладнання. Звідси постає ще одна проблема 
вдосконалення законодавчої бази, а саме : стимулювання державою екологізації 
виробництва та компенсація витрат підприємствам на встановлення 
пилоочисного обладнання.  
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В ІНФРАСТРУКТУРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
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The results of experimental determination of ecological forest efficiency gas of 

the dust lanes in the road infrastructure 
 
За результатами експериментальної перевірки результатів аналітичного 

обґрунтування параметрів лісових газо-пилозахисних смуг деревно-
чагарникового типу із штучно створеними лакунарними порожнинами 
(фітоценотичними нішами) в структурі їх посадки [1] в умовах реальної 
природно-техногенної гноекосистеми, до складу якої входить автомобільна 
дорога категорії 3, встановлено наступне. 

Пилозахисні та відновлювані (щодо складу атмосферного повітря) 
властивості газо-пилозахисних лісосмуг автомобільних доріг, які виконують 
функції геохімічних бар’єрів, за наявності в їх структурі фітоценотичних ніш у 
вигляді лакунарних порожнин суттєво зменшують обсяги міграції пилових 
аерозолів за межі смуги відведення автомобільної дороги та інтенсифікують 
процеси депонування пилових забруднювачів, які продукуються 
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автотранспортним комплексом, безпосередньо в межах деревно-чагарникової 
посадки захисної лісосмуги. 

Пилозахисні властивості (за показниками контрастності К та градієнту І) 
досліджуваної конструкції захисної лісосмуги (фільтруючого типу) 
підвищуються з 66-72% (для типової конструкції лісосмуги ізолюючого типу) 
до 90-96%, що свідчить про ефективність штучного створення лакунарних 
порожнин в поперечних перерізах профілю лісових газо-пилозахисних смуг 
автомобільних доріг. 

Експериментально визначений рівень депонування пилових 
забруднювачів в межах деревно-чагарникової посадки лісової газо-
пилозахисної смуги із штучно створеними лакунарними порожнинами 
становить ~90% (за показником розподілення маси вільного вуглецю), а 
експериментально визначена частка пилових викидів (за сполуками свинцю) на 
реверсній стороні лісосмуги не перевищує ~4%. 

Література: 
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Шелудченко (Україна). – u201501052; заявлено 10.02.2015; опубл. 25.06.2015, 
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In theses discussed ways to accelerate ripening cheese, using bacterial starter 
cultures, including the cultures of lactic streptococci (Lactococcus lactis, Lactococcus 
cremoris, Lactococcus diacetilactis, leuconostjc mesenterjides, Leuconostjc cremoris) 
and propionic acid bacteria; the use of polymer film. 

Thus, based on the analysis of literature can be offered using, or one of these 
methods, or a combination, depending on the technical characteristics of the cheese-
making enterprise. 

 
В останні роки в сироробній промисловості країни відбулися зміни, які 

істотно торкнулися економіки сироробних підприємств. Змінилися взаємини 
заводів з постачальниками сировини, а також з’явилися нові види продукції.  

З наведених даних випливає, що в Україні переважно випускаються сири 
з низькою температурою другого нагрівання, час дозрівання яких коливається 
від 45 до 75 діб. Це не вигідно підприємству тому що приводить до 
заморожування коштів, чим погіршує його економічний стан, який на додачу до 
всього збільшується вираженою сезонністю вироблення сиру. Отже, проблема 
прискорення строку дозрівання сирів найбільш актуальна на сьогоднішній день. 
Одержання сирів із прискореним строком дозрівання при збереженні всіх 
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органолептичних показників продукту дозволить підприємству згладити 
сезонність, побільшати обсяги виробництва сирів даного типу, розширити 
асортименти й тим самим поліпшити свої економічні показники. 

Питання пришвидшення дозрівання сиру завжди цікавило дослідників. 
Найбільш поширеними є такі способи: 

- збільшення об’єму діючої в сирі мікрофлори; 
- підвищення активності молочнокислих бактерій, які входять у склад 

закваски; 
- використання біохімічно активних видів і штамів молочнокислих 

бактерій; 
- використання інших видів мікрофлори (кислотосичужних бактерій; 

Streptococcus fecalis; Micrococcus freudenreichii; Geotrichum candidum; 
грам-негативних бактерій типа Pseudomonas, Alcaligenes, Achromobacter 
і Flavobacterium тощо); 

- використання дріжджів; 
- використання біологічних препаратів, які містять бактеріальні ферменти і 

продукти гідролізу білкових речовин; 
- використання ферментів тваринного та рослинного походження; 
- інші способи прискорення дозрівання сирів (наприклад, апарат, в якому 

які сири, що дозрівають, періодично піддаються опроміненню вугільно-
дуговою лампою і вакуумній обробці; до отриманого звичайним 
способом сирного зерна додають 3-15% сироваткових білків; додавання 
у молоко при приготуванні сиру екстракту з рослин (шипшини, 
пшениці тощо), дозрівання у полімерній плівці) [1, 2]. 

Регулювання процесу дозрівання сиру при використанні бактеріальних 
заквасок, що включають штами молочнокислих стрептококів (Lactococcus 
lactis, Lactococcus cremoris, Lactococcus diacetilactis, Leuconostjc mesenterjides, 
Leuconostjc cremoris) з високої ліпазною та слабкою фосфолітичною 
активностями, сприяють поліпшенню органолептичних показників сирів. 
Відзначається, що така мікрофлора одночасно з активізацією процесів гідролізу 
триацилгліцеридів і нагромадженням продуктів їх ферментації підсилює 
протеолітичні процеси. Використання термофільних молочних паличок 
активізує процес гідролізу білка в сирі, що дозріває. При цьому вміст 
загального розчинного азоту в місячному сирі підвищується на 13,9%, не 
білкового розчинного азоту на 12,9%, а амінного азоту на 14,5% [3].  

Із цього можна зробити висновок, що використання бактеріальних 
заквасок приводить до одержання високоякісного продукту із прискореним 
строком дозрівання. 

Застосування бактерій Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, 
Lactococcus diacetilactis, Leuconostjc mesenterjides, Leuconostjc cremoris та 
пропіоновокислих бактерій і оптимальних режимів засолювання дозволяють 
скоротити тривалість дозрівання сиру. При цьому відбувається поліпшення 
якості продукту й у ньому активно відбувається процес нагромадження 
смакових і ароматичних речовин . 

Другим поширеним способом пришвидшення дозрівання сиру є 
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використання полімерної плівки [3]. За даними авторів даний метод дозволяє 
зменшити втрати сировини до 10 % та прискорити термін дозрівання до 14 %. 

Отже, на основі проведеного аналізу літератури [1-4] можна пропонувати 
підприємствам скоротити термін визрівання твердих сичужних сирів за рахунок 
або використання бактеріальних препаратів, що містять суміш молочнокислих 
бактерій (Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Lactococcus diacetilactis, 
Leuconostjc mesenterjides, Leuconostjc cremoris) з пропіоновокислими 
бактеріями, або при використанні полімерної плівки для пришвидшення 
дозрівання. Можливим є і поєднання цих двох способів, залежно від технічної 
характеристики сироробного підприємства. 
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 Acne – is a multifactorial chronic purulent skin disease, which is among the 

most common chronic recurrent dermatoses ranks third in frequency addressing all 
patients. The aim of research was to study the clinical features of acne and social, 
medical and mental factors for acne residents in towns and villages of Bukovina. 

 
Вугрова хвороба (ВХ) – це хронічне мультифакторне гнійничкове 

захворювання шкіри, яке серед найбільш поширених хронічних рецидивних 
дерматозів посідає третє місце за частотою звертання серед усіх хворих. 
Відомо, що на появу і загострення ВХ впливають не лише ендо-, а й екзогенні 
чинники: стреси, підвищені температура та вологість, надмірне використання 
косметичних засобів, що містять ланолін, парафін, спирт. Крім того, цей 
дерматоз може бути побічним ефектом деяких ліків – так звана медикаментозна 
ВХ. Особливо ця проблема загострюється у сільській місцевості, де 
недостатність забезпечення необхідної медичної допомоги зумовлена 
віддаленістю закладів медичної допомоги від місця проживання населення, 
особливо в умовах гірських районів області. Крім того, поглибленого вивчення 
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особливостей ВХ у мешканців міст та сільської місцевості Буковини не 
проводилося. 

Метою дослідження стало вивчення клініко-анамнестичних особливостей 
перебігу ВХ, а також соціальних, медичних та ментальних факторів у перебізі 
ВХ у мешканців міст та сіл Буковини. 

Для досягнення поставленої мети дослідження було обстежено 60 хворих 
на ВХ віком від 16 до 29 років, які були порівну розподілені на 2 групи. В групу 
1 увійшли 30 (50,0%) хворих на ВХ – мешканців сільської місцевості, в групу 2 
– 30 (50,0%) хворих на ВХ – мешканців міст Буковини. 

Результати клінічного дослідження свідчать про те, що у хворих групи 1 
дуже важкий перебіг зустрічався у 13,32% випадків, важкий перебіг – у 33,33%, 
середньої важкості – у 39,97%, легкий перебіг – у 13,32% пацієнтів. У той же 
час серед хворих на ВХ групи 2 переважав середньої важкості та легкий перебіг 
дерматозу – 36,63% та 29,97% випадків відповідно, а дуже важкий і важкий 
перебіг – по 16,67% випадків відповідно. При вивченні клініко-морфологічних 
форм ВХ відмічено, що у хворих групи 1 переважали пустульозні й конглобатні 
варіанти – у 66,67% пацієнтів, а у хворих групи 2 – комедонові та папульозні 
варіанти – 73,26% випадків. 

При аналізі факторів, що призводять до переважання в групі 1 важких та 
середньої важкості форм дерматозу у мешканців сільської місцевості, були 
виділені соціальні, медичні та ментальні. Серед соціальних факторів ВХ 
відмічено: віддаленість населеного пункту від місця надання медичної 
допомоги та складнощі у транспортному сполученні (83,25%), відсутність 
дерматокосметологічних кабінетів (93,24%), нижчий рівень освіти сільського 
населення, менша інформованість про причини, прояви, закономірності 
перебігу дерматозу, вірогідні прогнози, сучасні засоби терапії (56,61%). Серед 
медичних факторів відзначено недостатній рівень діагностики ВХ дільничними 
педіатрами та лікарями первинної ланки (50,0%), недостатня інформованість 
населення (69,93%), схильність сільських мешканців приділяти більше уваги 
соматичному стану (33,33%). Серед ментальних факторів слід зазначити такі: 
відповідальність, пов’язана з веденням домашнього господарства (89,91%), 
особливості менталітету, завдяки якому хворі займаються самолікуванням, 
звертаються до народної медицини (56,61%). 

Проведений аналіз отриманих даних свідчать про медичну та соціальну 
значущість проблеми ВХ у мешканців міст та сільських населених пунктів,  
необхідність її подальшого вивчення та вирішення шляхом оптимізації 
проведення санітарно-просвітницької роботи, підвищення кваліфікації 
дільничних педіатрів та лікарів первинної ланки з питань діагностики та 
сучасних  методі лікування вугрової хвороби з метою своєчасної діагностики та 
спрямування за спеціалізованою медичною допомогою до лікарів 
дерматовенерологів. 
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Nowadays human’s activity has a negative effect on plants and animals. This 
paper analyzes the influence of anthropogenic factors specifically for ruderal species. 

  
Антропогенно трансформовані території в Україні займають близько 80% 

її площі. Зміни у складі флори, що відбуваються внаслідок дії антропогенних 
факторів, а також зміни життєвої стратегії антропохорно занесених видів часто 
призводять до корінних перетворень фітоценозів. Систематичні регіональні 
дослідження рудеральної флори сприятимуть уточненню її видового складу, а 
всебічний аналіз – виявленню закономірностей її формування, що є цінним 
матеріалом для розробки прогнозу розвитку флори під впливом антропічного 
чинника. 

Сучасний рівень впливу людини на довкілля призводить до того, що 
умови для виникнення рудеральних фітоценозів у різних географічних зонах  
стають сприятливішими. Угруповання, сформовані рудеральними видами, 
здатні опанувати місця, недоступні навіть для зональних угруповань. 
Рудеральні фітоценози є результатом розвитку піонерних угруповань, 
функціонування яких на порушених субстратах часто є необхідним етапом 
демутації 

Гемерохори, тобто види, що потрапили на дану територію внаслідок 
втручання людини, нині трапляються все частіше, а подекуди починають 
визначати рослинний покрив, займаючи значне положення. Джерелами 
розселення гемерохорів є переважно населені пункти.  

Агріофіти – також досить велика категорія рудеральних видів, які 
переселяються лише за допомогою людини (деякі види роду Xanthium L.) і 
забезпечують собі лише тимчасове панування у середовищі генетично 
поліморфних видів та у флористично багатих районах, де  окремі види мають 
слабку конкурентоспроможність унаслідок високої спеціалізації. 

Парадоксом рудеральних угруповань є надзвичайна чутливість до 
локальних умов у межах одного екотопу (наприклад, на звалищах, відвалах 
різних порід, біля шляхів тощо) і толерантність до змін типів ґрунтів. 

При антропогенній дії  формування видового і родового складу багато в 
чому залежить від історичних і локальних факторів, а з підвищенням рангу 
таксонів роль цих факторів зменшується, а роль екологічних складових 
антропогенного флорогенезу зростає. 
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Флорокомплекси повністю трансформованих екотопів представлені 
такими екофітонами: рудеральним, насипних земель, рудералізованих насипів, 
оброблюваних земель, посівів багаторічних трав. 

Таким чином, рудеральні екотопи характеризуються значним 
антропогенним навантаженням, забрудненням атмосфери та ґрунтів, часто – 
сухістю та оліготрофністю ґрунтів. Це території прижитлових засмічених 
ділянок, закинутих садиб зі зруйнованими будівлями, цвинтарів, будівельних 
майданчиків, промислових підприємств, смітників, звалищ, ярів та еродованих 
схилів між забудовами, порушених унаслідок будівництв ділянок, придорожніх 
насипів автошляхів та залізничних колій та природних екотопів, які 
знаходяться під сильним антропогенним впливом і невпинно деградують. 
Займаючи такі екотопи, рудеральна рослинність формує на них специфічні 
флорокомплекси, які відрізняються своєрідністю видового складу угруповань, 
адаптованих до порушених умов. Ці угруповання часто полідомінантні.  
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E-mail: jasinska.olena@bsmu.edu.ua 

 
The existence and nature of dependency between the number of calls for 

emergency medical assistance for patientes with broncho-obstructive diseases and the 
complex of meteorological factors in spring and autumn months in the city of 
Chernivtsi were retrospectively studied. 

The study found that the dependence of requests for emergency medical care 
on the type of medical-meteorological situation is complex and multifactorial. It 
found the prevalence of hypoxic type of medical meteorological situation in the days 
with meteo-pathogenic types of weather and to high number of requests for 
emergency medical help for patientes with obstructive diseases of the respiratory 
system. The dependence of the number of requests for emergency medical care for 
patients with obstructive diseases of the respiratory system on a weather with low 
partial content of oxygen in atmosphere manifests a direct immediate nature, as well 
as reveals a belated reaction depending on the age of patients and accompanying 
complex meteorological factors. The complex effects of environmental factors on the 
health of residents of Chernivtsi-city requires further thorough mathematical and 
statistical analysis in order to develop accurate medical forecasts and methods of 
preventing meteopatic reactions. 

 
Численні клінічні спостереження довели наявність зв’язку між 

виникненням загострення ряду патологічних станів та змінами атмосферних 
процесів. Негативний вплив на стан хворих із бронхо-легеневою патологією 
виявляє поєднання пониженого атмосферного тиску, високої вологості й 
підвищення температури повітря, оскільки така сукупність чинників 
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класифікується як гіпоксичний біотропний тип погоди і зумовлює погіршення 
насичення крові киснем, а найбільша частота загострень припадає на весняні та 
осінні місяці, тобто місяці з найбільшою нестабільністю метеофакторів. Точні 
медичні прогнози дозволяють оптимізувати надання медичної допомоги 
населенню та покращити контроль за перебігом хронічних захворювань, 
здійснювати ефективну профілактику загострень. 

Тому метою нашої роботи є дослідження залежності кількості звернень 
по екстренну медичну допомогу з приводу бронхіальної задухи та хронічного 
обструктивного захворювання легень від метеорологічних факторів. Для 
дослідження були використані дані архіву метерологічних показників, зокрема, 
питомого вмісту кисню в атмосферному повітрі, та показники обліку виїздів 
бригад швидкої медичної допомоги за структурою діагнозів за даними ОКУ 
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» у весняні та осінні місяці в місті Чернівці, щодо яких було 
здійснено ретроспективний математичний та статистичний аналіз. 

У результаті дослідження встановлено, що виявлена чітка залежність 
кількості звернень по екстренну медичну допомогу з приводу обструктивних 
захворювань дихальної системи від погодної гіпоксії носить як прямий 
негайний характер, так і проявляє запізнілу реакцію залежно від віку пацієнтів 
та комплексу супроводжуючих метеофакторів. 

Отже, можна стверджувати, що для більш ефективної профілактики 
захворювань і їх загострень, покращення медичного обслуговування пацієнтів з 
хронічними бронхолегеневими захворюваннями необхідно впроваджувати 
точні методики складання медичних прогнозів з урахуванням геокліматичних 
особливостей населеного пункту та рівня погодної гіпо- та гіпероксії. 

Комплексний вплив факторів середовища на самопочуття мешканців м. 
Чернівці потребує подальшого ретельного математичного та статистичного 
аналізу з метою розробки точних медичних прогнозів і способів профілактики 
метеопатичних реакцій. 

 
THE URBACENOSES FOCI OF LYME BORRELIOSIS IN THE 
ECOSYSTEMS OF CHISINAU MUNICIPALITY, THE REPUBLIC OF 
MOLDOVA 
Natalia Caterinciuc, Stela Gheorghita, Victoria Burlacu, Arcadie Gutu, Vera 
Melnic, Valeriu Chicu 
National Center for Public Health, mun. Chisinau, the Republic of Moldova 

 
Vector-borne diseases (VBD) represents more than 17% of all infectious 

diseases, distribution of VBD is determined by a dynamic complex of environmental 
and social factors [1]. In recent years the knowledge of the number of pathogens 
transmitted by ticks has increased remarkably; in Germany alone at least eight new 
human pathogens or potential pathogens have been reported over the last 15 years, 
including several species of Borrelia, Rickettsia and Anaplasma [2]. 

In the previous studies conducted in the Republic of Moldova there were 
determined the circulation of pathogens in the tick population (Acari: Ixodidae), such 
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as causative agents of tick-borne encephalitis, West Nile infection, Lyme disease, 
ehrlichiosis, babesiosis, anaplasmosis, bartonelossis, rickettsial diseases and 
tularemia [3]. Currently, according to statistics the most common vector-borne 
disease in Moldova is Lyme borreliosis. 

In the last decades global warming, climate and eco-systems changes, human 
behaviour, continue urbanization determine increasing the risk of transmission of 
pathogens by Ixodidae populations to human and therefore is still necessary to study 
their ecology [4]. 

Materials and methods. The research was carried out between 2013 and 2015 
in the laboratory of the National Center for Public Health. Ticks (Acari: Ixodidae) 
were collected in spring, summer and autumn, from vegetation of various anthropic 
ecosystems of Chisinau municipality, by flagging method of 54,5 routes with a length 
of standard 200m. In the sentinel points there were collected 854 samples of ticks 
with estimation of tick density index, identification of species diversity and territorial 
spread. Total 566 samples from adult ticks were investigated to the presence of 
Borrelia in the hemolymph and gut contents. 

Morbidity data in Chisinau municipality for 2013-2015 were obtained from 
annual statistical report on infectious diseases. Results were subjected to generally 
accepted statistical calculation using Excel software. 

Results and discussions. Chisinau is located at 47.0122 north latitude and 
28.8605 east longitude with an area about 120 square kilometres. The samples have 
been collected in selected anthropic ecosystems in 4 urban sectors (Buiucani, 
Ciocana, Riscani, Botanica) of Chisinau city, 3 villages (Vadul lui Voda, Dobrogea, 
Hulboaca). 

During the period 2013-2015 were identified five species of ticks: Ixodes 
ricinus (40,5%), Dermacentor marginatus (31,1%), D.reticulatus (24,5%), 
Haemaphysalis punctata (2,6%) and H. inermis (1,3%). 

In all 27 sentinel points the ticks diversity was represented by 3-4 species of 
ticks, excepted Dobrogea village (villas sector) where have been identified two 
species – D. marginatus and Ix. Ricinus. In 16 from 27 sentinel points Ix. Ricinus 
species was presented, being dominant in camps located in the forest, urban 
recreation areas, near lakes with plenty of vegetation, meadows with trees and 
bushes. 

Average density index of I.ricinus species was 4,5 adult specimen, 
D.marginatus – 3,5 sp., D. reticulatus – 2,7 sp., H. punctata – 0,3 sp. And H. inermis 
– 0,1 sp. On 200 m route. The highest density index of Ixodes ticks was registered in 
the recreation area near the lake (sector Ciocana, Chisinau city) – 58 adult sp., forest 
belt (sector Riscani, Chisinau) – 40 sp. And the camp located in the forest (Vadul lui 
Voda) – 24 specimen on route 200 m.  

The lab results revealed the presence of borrelia in investigated ticks and the 
increasing of rates of ticks contamination from 21% to 22,6% in 2013 and 
respectively in 2014, and 36% in 2015. 

In the Republic of Moldova Lyme borreliosis in human are registered every 
year since 2000. In period 2013-2015 in Chisinau municipality were recorded 231 
cases, including 97 cases (incidence 11,9 per 100.000) in 2015, 59 cases (7,3 per 
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100.000) in 2014 and 65 cases (8,1 per 100.000) in 2013. Obviously, real incidence 
of Lyme disease is much higher, and because people bitten by the tick are not ask the 
doctor consultation and disease remains undiagnosed and the incidence 
underestimated. 

Thus, in Chisinau have been formed anthropogenic (urban and rural areas) and 
natural-anthropogenic (areas of entertainment located in the forest, villas near the 
forests) foci, that each year getting more active. On the other hand due to the warm 
weather recorded last period the ticks activity starts earlier and become longer, this 
fact can increase the risk of transmission of causative agents of zoonotic diseases to 
human, people can get infected accidentally being or living in the ticks area. 

Conclusion 
- In the ecosystems of Chisinau from 5 identified ticks (Ix. Ricinus, D. 

marginatus, D. reticulatus, H. punctate, H. inermis) Ix. Ricinus is the dominant 
species . 

- The presence of vectors in the Chisinau anthropic ecosystems and intense 
circulation of Borrelia in ixodide ticks maintain the high risk of Lyme disease in 
human population. 

- Continuous monitoring of anthropogenic and natural-anthropogenic foci is of 
crucial importance and allows detection of the existing or new threats, understanding 
of levels of risk and defining the appropriate public health measures. 
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